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PAE ΕΑ 
a 

Ut in Priorum ita etiam in Posteriorum Analyticorum commentariis 

Philoponeis alterius libri et condicio, id quod Brandisium') fugisse mireris, 

et memoria longe alia est atque prioris. nam primum aliquanto est brevior; 

cum enim Analyticorum Posteriorum liber prior altero tertia fere parte 

maior sit, huius commentarius vix tertiam illius partem explet. deinde 

nusquam hic Alexandri Aphrodisiensis, cuius interpretatio saepissime a 

Philopono in priore libro impugnetur, nusquam τοῦ φιλοσόφου aut τοῦ διδα- 

σχάλου 1. 6. Ammonii mentio fit, cuius auctoritas saepe illic afferatur. 

tum multa inveniuntur, quae a Philoponi sermone, qualis est in priore libro, 

abhorrere videantur*). quod denique ad memoriae fidem attinet, unius 

recentissimi codicis, Vindobonensis phil. gr. 155, et editionis Aldinae auctori- 

tate Philoponi nomen nititur*), ut eodem vel potius meliore iure eidem 

Philopono Anonymi commentarium tribuas, si quidem huic in vetustioribus 

duobus codicibus, Parisino 1917 et Laurentiano LXXXV 1, nomen eius 

praefixum est*). neque vero casu videtur accidisse, ut prioris libri memoria 

longe alia sit atque alterius. etenim cum ille plurimis codicibus con- 

servatus sit, huius pauciores reperiuntur, atque in duobus omnino, Coislini- 

ano 160 et Vindobonensi 155, exstant coniuncti. in talibus codicibus postea 

1) Uber die griechischen Ausleger des Aristotelischen Organons (Abhandl. der k. pr. 

Akad. ἃ. W. z. Berlin 1833) p. 293 sq. cf. etiam huius vol. 2 p. VI. 

3) velut multo saepius in altero libro γοῦν et ἤγουν usurpata videmus. παρό vero post 

comparat., μέντοι ye δέ, ταὐτός a priore libro aliena sunt. multae praeterea voces in solo 

altero libro inveniuntur; exempli causa e magno numero hasce eligo: ἀπολύτως, αἱρετίζεσϑαι, 

ἄφνω, διαίτημα ypovexdy, εἴδησις, ἐπαπορητιχῶς, καϑεξῆς, μαϑητεύεσϑαι, μεριχεύειν, ὁδηγεῖν, 

παλιννοστεῖν, παραδειγματίζειν, παραδρομή, παρέλευσις χρόνου, ποδηγεῖν, συνεχίζειν, ταυτίζειν, 

τεχναστός, τυγχάνειν ὁ. dat., χῶρος. οἵ, etiam in Ind. verborum Particip. 

3) quod quidem in saec. XIII cod. Paris. 1843 f. 199¥ (ef. vol. 11 p. XXI. XXII) 

Philoponi nomine inscribitur scholion ὅτι αἱ γενέσεις ἀνάπαλιν... τὰ δὲ τελιχὰ τελευταῖα 

non concinit cum p. 980,4 sq. 
4) at ne hune forte commentariolum aut Philoponi aut e commentario Philoponeo 

excerptum esse putemus, eadem fere obstant. imprimis sermonis ratio ut illic inferiorem 

ita hic superiorem aetatem videtur redolere. ef. Brandisii commentationem live. ὩΣ 296. 

equidem haec scholia sinon omnia at plurima ex Alexandri commentario deperdito delibata 

esse suspicor, cuius nomen prae se ferat scholion e Paris. 1843 et Baroce. 87 (cf. p. XXVI 

n. 1) vol. If 1 p. XXI propositum, quod partim cum Anonymi p. 567,27 sq. congruit. 



VI PRAEFATIO 

Philoponi nomen per librarios a priore ad alterum librum translatum esse 

eo magis conicias, quod etiam in duobus illis codicibus, qui Philoponi in 

librum I commentarium una cum Anonymo continent, Parisino 1917 et 

Laurentiano LXXXV 1, idem factum esse videmus. 

Iam codices ipsos perlustremus quibus uterque commentariorum liber 

ad memoriam nostram pervenit'). quorum nullus saeculum ΧΙΥ͂ -- ἈΠ] 

aetate antecedit. atque prioris libri codices, quattuordecim numero, in duas 

classes videntur distribuendi esse, quarum discrepantiae saepe tantae sunt, 

ut neque ad librariorum errores translaticios neque ad interpolantium libi- 

dinem referri possint. alteri classi duo codices recentissimi adnumerandi 

sunt, Hauniensis gr. 209 et Vindobonensis phil. gr. 155, quocum editio 

Aldina®) ita ad verbum congruit, ut si non ex hoe at certe e codice simillimo 

vel gemino eam fluxisse appareat. media inter hanc et alteram classem 

intercedunt fragmenta Senensia (saec. XIV) ita, ut, ubi utriusque classis 

memoria prorsus inter se discrepat, illam sequi soleant. alteri classi reliquos 

codices omnes tribuo, quibus, etsi ipsi quoque multifariam inter se differunt, 

hoe est commune, ut in maioribus discrepantiis secum contra alteram classem 

consentire soleant. quae discrepantiae omnes fere in mantissa editionis 

Aldinae adiectae sunt, ut in praefatione dicitur, in ‘variis exemplaribus’, 

ut in titulo mantissae legitur, ἐν ἑτέρῳ ἀντιγράφῳ inventae’). 

Ex antiquissimis huius classis codicibus duo saeculi XIV, Laurentianus 

LXXXV 1(R) et Marcianus 225 (U), in hoc commentario fide fere pares, 

electi sunt, qui huic editioni tamquam fundamentum subicerentur. nam 

Parisino 1917 (B), qui iis aetate non inferior est, maior est cum Laurenti- 

ano similitudo quam cuius varietatem subnotare operae pretium sit. ex 

iis autem, qui aetate his etiam praestare paulo videntur, Coislinianus 160 

madore ita confectus est, ut longe plurima legi non possint, et Escuria- 

lensis @-III-10 excerpta tantum continet neque ea, ut ex lis, quae 

infra proponentur, satis patebit, praestantia ac fide notationis labore digna. 

1) de Arabibus v. M. Steinschneider Alfarabis Leben τι. Schriften (Mém. de l’Acad. 

Imp. des sciences de St. Pétersb. Vil série t. XIII n. 4) p. 157 cf. etiam A. Muller Die 

griech. Philosophie in der arab. Uberlieferung (Halle 1873) p. 15. 

2) duarum editionum principum, a. MDIIII et MDXXXIV, posteriorem tantum ad- 

hibere mihi licuit. sed re vera in hac ‘ex doctissimorum hominum lucubrationibus multa 

castigata esse’ vix crediderim. 
3) sive hoc sive illud yerum est, in lectionibus mantissae congerendis Marcianum 

225 (U) aut exemplar simillimum adhibitum esse vel inde patet, quod in lis, quae post 

p. 151,26 ἀσυλλόγιστος in mantissa f. 1201 addita sunt, eadem spatia vacua sunt relicta 

atque in illo. accedit quod etiam in Anonymi commentario summa est Aldinae cum hoc 

codice similitudo. 

Ἂς 



PRAEFATIO vil 

e recentioribus codicibus unum saeculi XV, Vaticanum 247 (V), adhibui, qui 

multo etiam prius (p. 53,13) quam in Analyticorum Priorum commentario 

Philoponeo deficit. horum codicum et mantissae Aldinae (a’) lectiones omnes 

subnotavi, ut e silentio semper quae non subnotata sunt cum textu concinere 

concludi possit.. e reliquis huius classis libris praeterea quae notabilia in 

schedis meis habui hic illic addidi. quamquam in universum iis, quae e 

codicibus electis notata sunt, huius classis memoriam exhaustam esse confido. 

Alterius classis instar nobis est editio Aldina (a,a*), cuius varietatem 

manifestis typothetarum erroribus exceptis*) totam proposui. interdum, ut 

eius auctoritatem, quae re vera plerumque nulla est, contra alteram classem 

fulcirem, fragmentorum Senensium (S) consensum advocayi. maioris denique 

fragmenti (p. 66, 19—124, 10) varietatem omnem supposul. 

Secundi libri septem codices innotuerunt’), quorum  antiquissimi 

(saec. XIII—XIV) sunt gemelli illi, Parisinus 1972 (F) et Coislinianus 157 (E), 

atque Coisliniani 160 et (saec. XIV) 167 (C). ex his Coislinianus 160 iterum 

adhiberi non potuit, cum in hoe quoque libro multo maximae omnium 

foliorum partes madore misere affectae legi nequeant. reliquis tribus codicibus, 

quorum lectiones a textu nostro discrepantes omnes subnotatae sunt, ita 

usus sum, ut, quoad per sententiae et sermonis rationem liceret, codi- 

cum FE memoriam praeferrem, commendatam tamen aliquo modo codicis 

C auctoritatem, sive sententia sive sermone sive, id quod rarius accidit, 

ipsis illis inter se dissentientibus, sequi non dubitarem. recentiorum co- 

dicum (saec. XV), Vaticani 1018 (Z) et Mosquensis 313, specimen proponere 

satis habui. his denique codicibus et aetate et fide ac pretio multo in- 

ferior est Vindobonensis 155 (saec. XVI), quocum etiam in hoc libro ad 

verbum consentit editio Aldina (a). eius varietatem plenam iterum ut in libro 

priore subnotavi. 

Anonymi commentarii quinque, quod sciam, codices exstant*). eorum 

sunt antiquissimi et praestantissimi, si quidem ita appellare licet eos, qui 

ipsi quoque, imprimis ad finem versus, omni genere mendorum deformati 

sint, Parisinus 1917 et Laurentianus LXXXV 1 propinqua quadam 

cognatione inter se coniuncti. Marcianus 225, qui aetate atque In libro 

1) praeterea semper adnotare nolui lemmata in editione Aldina plena exhiberi ita, 

ut prima et ultima proximorum lemmatum verba inter se continuentur. 

2) Riccardianum gr. 10, de quo y. p. XIIL1, non numero. 

3) singula scholia praeterea in Parisino 1843 et Barocciano 87 inveniuntur, 

quibus v. p. XI 1 et XXVI1. 

de 



ΨΙΠ PRAEFATIO 

certe I commentarii Philoponei etiam fide iis par est, hic aliquantum a 

praestantia sua degeneravit ad maximam codicis recentissimi (saec. XIV) 

Oxoniensis Collegii Novi 236 et editionis Aldinae similitudinem, quorum 

est plana consensio. Laurentianus denique LXXI15 (saec. XIV), ubi soli- 

tum varietatis modum non excedit, plerumque cum codd. BR facit; per- 

saepe autem in tam diversa abit, ut omnino conferri non possit. nonnum- 

quam quid librario, quid interpreti aut excerptori tribuendum sit, dubitaveris; 

nam sunt quae eo a reliquorum memoria distare videantur, quod aliter ex 

eodem qui illis subest commentario excerpta sunt. 

Huius igitur codicis (L) lectiones ita subnotavi, ut quaecunque aliqua 

ratione conferri potuerunt notarem, reliqua omitterem, ut nihil umquam e 

silentio de consensione eius colligere liceat’). principum duorum codicum, 

Paris. 1917 (B) et Laur. LXXXV 1 (R), varietatem totam proposui; sed propter 

magnam eorum similitudinem litteram B, nisi ipsi inter se dissentiunt, id 

quod raro fit, non addidi. praeterea ultra dignitatem Marciani (U) varietas 

notata est omnis itemque editionis Aldinae (4). 

Ad coniecturam confugere in hoc commentariolo saepius quam vellem 

corrupta codicum memoria coactus sum. plurima sane librariorum menda 

facile tolli potuerunt, sed doleo non paucos restare locos, quorum emendatio 

desperanda esse videatur. 

In codd. BRL commentario Anonymi antecedunt duo prooemia®*), quorum 

alterum (Schol. p. 2408 59 54.) in Vaticano 1018 f. 4481 Leonti Magenteno 

tribuitur, in Riccard. gr. 10 f. 295" inscribitur Μετάφρασ!ς τοῦ δευτέρου βιβλίου 

τῆς ἀποδειχτιχῆς ἤτοι τῶν ὑστέρων ἀναλυτιχῶν, alterum (Schol. p. 240" 24—48) 

ut ipsum quoque recentioris aetatis vestigia prae se ferens Anonymo a 

Brandisio*) abiudicatur. cuius iudicio eo magis assentior, quod huic pro- 

oemio continuatur interpretatio initii libri II et vix est credibile idem bis 

ab eodem esse tractatum. itaque hoc prooemium infra p. XXVII-XXX a 

commentario ipso seiunctum proponere malui. 

') ubi reliqui codd. inter se discrepant, huius consensum semper adnotare quam 

quicquam silentio committere malui. 

*) in lemmatis tamen, quae Ua plena exhibent, ultra initia, quae sunt in BR, 

varietatem lectionum hice quoque notare nolui ef. p. VII 1. 

*) quam totus αὶ 6 B pendeat, inde luculenter apparet, quod initia horum pro- 

oemiorum, inter quae B spatium reliquit, R coniuncta habet οἵ, p. XXIII. 

ὌΠ: ν᾿ 290: 

Ser. Berolini 

Mense Octobri MCMIX. M.-WALLIEs. 



SUPPLEMENTUM PRAEFATIONIS. 

CONSPECTUS LIBRORUM 

I COMMENTARIL IN ANALYTICA POSTERIORA PHILOPONEI: 

CoistintANus 160 [Η. Omont IIL 146 cf. huius vol 2 p. XXX] bom- A 
bycinus forma media saec. XIII—XIV foliorum 655 inser. f. 397" litteris 
paene evanidis: Tod φιλοπόνου ἐξήγησις εἰς τὴν ἀποδειχτιχήν. f. 589% 

subscr. ἀριστοτέλους ἀναλυτιχῶν ὑστέρων πρῶτον. f. 590" inser. ἀριστοτέλους 
ἀναλυτιχῶν ὑστέρων δεύτερον. Analytica Post. madore magis magisque ita 
confecta sunt, ut plurima, ad finem versus paene omnia legi non possint. ipse 

Parisiis haec enotavi unde codicem Vaticano 247 (V) simillimum esse apparet: 

p- 1,5. 6, τοῦτο --- ἀποδείξεως = RUVa? | 5 δὴ | 8 post ἐν prius add. ταῖς | τῶν om. | 

Ὁ. τῶν om. | 10 βαδίσωμεν post ταύτην colloc. | 15 ἐπεὶ | ἐκ προτάσεως σύγχειται, sed ante 

ὁ | 16 παρέδωχεν | 17 προτάσεως | δέ om. | 19 παρέδωκεν | 2,1 τῆς superser, | te om. | 

: at 

2.3 ἀπεδείξαμεν τό τε Goptotixey... διαλεχτιχὸν ual τὸ ἀποδειχτιχὸν | 8 ἐπὶ τῷ | 9 διδάσκοντες 

9.10 τῶν φαρμάχων om. | 10 ἀλλὰ τὸ | 12. 19 τὸ τοιοῦτον εἶδος τῶν συλλογισμῶν | 13. 14 οἷον .--- 

μεῖζον τῆς γῆς om. | 15 ἡμῖν post ἐλέγχους colloc. | 16 παρέδωχε. διὸ | 17 ἐλέγχων | ἐστὶ om. | 

18 τοῦ habet | 18. 19 ἀλλ᾽ αὐτοπίστων προτάσεων xal dvayxatwy | 19 ἐστι om. | 20 tor- 

αὕτη ἀνάγκη τῶν λόγων ἑπόμενον | 21 Etepoxtvytov | 22 petadudzery | μὴ | 25 τῆς λογικῆς 

πραγματείας | 24 πρὸς | 26 ὡς | 3,2 ἐστὶ om. | 4 τοπιχοῖς | 5 θᾶττον | 6 ἄχρηστον | ὃ πραγ- 

ματειῶν om. | ἄλλως δὲ ὃς | 9 Ψεύδεσι διατρίβειν | τούτοις] τότε | 12 τοῦ ἀληϑοῦς | ταύτη (post 

πρὸς) | 13 χανταῦϑα | 15 διδασχαλία φησὶ | διανοητιχὴ om. 17 διδάσχειν | 18 γίνεται om. 

Pp. 352,30 φυσικὴν οὐ λέγει 998,5 ἡ habet | 6 τοῦ μέσου ἐν ἀσχέπτω χρόνω | τοῦτ: 

ἐστιν --- ὃ χρόνω post 8 ἐν ἀχαριαίω colloc. | 9 ἵνα [10 ἀγχίνους ὁ τοιοῦτος | 20 ὁ πλάτων 

φησὶν | 21 οὐ δεῖται | 23 7 | 26 φησὶν ἰδὼν | ἐγνώρισεν post 27 συναγωγά colloc. | 27 ἅπερ 

χαὶ τὰ αἴτιά ἐστι τῶν ἄχρων zal. 

p. 438,19 δὲ | 21 ἐπαγωγῆς | 22 ἐπαγωγῇ | γινώσχομεν | 23 ἤγουν | 24 ἐπειδὴ δὲ 

25 ἡ om. | 26 ἐπιπειϑεῖς | 27 ἀληϑῶς | 439,1 ποτὲ δὲ Ψευδεῖς habet | 5 λέγεται νοῦς 

6 ἐνεργῆ μὲν καὶ χυρίως αὐτῷ προνόησιν | 1 ὄντος ὄντα | 7. 8 Grav — γένηται habet 

7. ὃ ἐξίρροπος | 8 νεύση πράγματα om. | 9 post χαὶ d- inc. f. 6551 | zai tert. om. | 10 πρα- 

χτιχὰ | 11 λέγεται καὶ | 12 ποιῆσαι | 13 παραπέσοιμι | οὖν | 14 περὶ | φασὶ δὲ | 15 μὲν alt. om. 

16 ἀεὶ om. | 16. 17 οὐδὲν δὲ | 17. 18 ἐστιν ἐπιστήμη | 18. 19 ἤγουν --- εἰσι --Ξ ΟΕ | 20 περὶ 

22 lemma om. | 24 ἐπιστήμη — συλλογισμοῦ om. | 26 γινομένη | 28 προβαίνει | 30 χαὶ 

τὰ γινόμενα | 440,1 γοῦν | 2 ἄλλη ἀρχὴ om. | 3.4 ἀποδείξεως om. | 5 post ἤγουν ine. f. 650) 

6 δύναμις om, | 7 post ἀληϑέστερον add. ἕτερον | 9. 10 εἴη ὁ νοῦς | 10 ἐπιγινώσχει | 11 τὰ 

habet | 11. 12 οὕτως ἡ ἀπόδειξις habet. 



Β 

Χ SUPPLEMENTUM PRAEFATIONIS 

Parisinus 1917 [H. Omont If 162 cf. huius vol. 2 p. XXVII] olim 

Mediceus, bombycinus forma minore saec. XIJI-XIV inser. f. 182" τοῦ 

αὐτοῦ φιλοπόνου ἐξήγησις εἰς τὸ αι ἘΠ ἀποδειχτιχῆς (ἤγουν εἰς τὸ πρῶτον 

τῶν ὑστέρων ἀναλυτιχῶν ἣ χαὶ τετύπωται add. m. 2). initium contulit 
H. Diels, reliqua ipse contuli: 

p. 1,5—8, 5 προσβαλοῦμεν. 9 τῶν om. | 11 λυδίαν | 12 οὐδὲ | 13 τύχη | 18 σύγ- 

χειται | 19 ἡμᾶς om. | 2,1 ἐπειδὴ συλλογισμῶν | 2 προτέροις om. | τόν τε | τὸν διανοητιχὸν 

(hex superscr. m. 2) καὶ tov | 5 ἐν ὦ | 8 ἐπὶ τῶ | 9 διδάσχοντες | 10 tw utrobique | 11 ὥσ- 

περ] 16 τὸ om. | 17 διὰ τί σοφιστιχοὶ ἔλεγχοι in mrg. m. 1 | 18 τοῦ om. | 21 δεῖ om. | 
9 29 διῴχειν | 23 post λογικῆς add. πάσης | 24 εἰς | 26 τὸ dpdov | 3,4 τόποις. 

p. 331, 1—338,29. 1 zai vod om. | 2 zat τέχνης χτλ. om.  ὅ post ἡμῖν ine. 

ἢ 256V | 6 ὅτι om. | 11 καὶ om. | 17 βούλεται | 18 ἐν yap | τῶ superscr. | 19 vat | 22 xat 

om. | 23 δὲ om. 33 Sora 24 ὑποζυγίω | καὶ (ante ναυσὶ) | 27 zat μέχρι χαὶ | 29 ἔσται | ὁ 

sv superscr. | 33251 post ἐπιστήμη add. ὡς | 6 ταυτὸ | δ: σοφία alt. 1. | 12 ἡ δὲ | 13% au | 

15 ἐστιν om. | 16 σαφῆ | 18 ὃς om. | 19 τῶν om. | 20 δηλαδὴ | 22 post περιγινομένη (sic) 

ine. ἢ 257% | 24 ἅπεο | τοῦτο om. | 25 νοερῶν | 27 ϑετέον | 333,5 ἡ om. | 6 ἐν ἀσχέπτω 

Lae τοῦ μέσου | 11 ἀποκρίνεται | 12 ἀπὸ | 17 

τέλος τῆς ἐξηγήσεως τοῦ πρώτου βιβλίου τῆς ἀποὃ 

στοχάσηται | 26 post φησὶν add. ὁ | 

ELATL“TS ἀπὸ φωνῆς ἰῶ φιλοπόνου subser. 

Corstinianus 167 [H. Omont HI 147] bombycinus forma media 8866. 

XIV foliorum 317 inser. f 178 ee ἕλους ἀναλυτιχῶν δευτέρων πρῶτον 
ἡ ἀρχὴ τῆς ἀποδειχ(τιχῆς). Σχοπός ἐστιν ἐνταῦϑα tH ἀριστοτέλει περὶ τοῦ 
ἀποδειχτιχοῦ χαὶ ἐπιστημονιχοῦ διδάξαι συλλογισμοῦ... τὰ δὲ ἁπλούστερα τῶν 

δυσχερεστέρω JOEL CEI interpretatio inc. f. 179" med. ἢ διδασχαλία xat ἣ 
μάϑησις ταυτὰ μέν εἰσι τῶ ὑποχειμένω τῶ 63 λόγω ἕτερα... . des. f. 256r: τὰ ὃὲ 

λοιπὰ πῶς δεῖ (Arist. p. 89> 7). ἐν τῶ παρόντι βιβλίω διαλαβὼν περὶ ἐπιστήμης 
unt ἀποδείξεως. ἔδει yap εἰπεῖν περὶ ἐπιστήμης διὰ τὸ χαὶ τὴν ἀπόδειξιν ἐπιστήμην 

Ὧν A εἶναι. περὶ δὲ δόξης (inc. f. 256") etme διὰ 
ἃ»Ά» \ “ἢ Ὁ , A 3 , , 5 ~ ~ 

δόξαν χαὶ τὴν ἐπ ἜΝ, ἐπεὶ χαὶ ἄλλα! δυνάυεις χαὶ ἐνέργειαί εἰσι τῆς ψυχῆς, 

Ἁ ν»ν \ > A 

τὸ τινὰς οἴεσϑαι ταυτὸν εἶναι τὴν 

νοῦς, διάνοια, τέχνη χαὶ at λοιπαί, λέγει τὴν αἰτίαν δι᾿ ἣν τούτων ἐνταυϑοῖ οὐχ 

ἐμνημόνευσε. χαὶ φησὶν ὅτι πρὸ τούτων εἴρηται ἐν ταῖς ἄλλαις πραγματείαις, 

ἐν μὲν τοῖς ἠϑιχοῖς περὶ τέχνης xal φρονήσεως, ἐν δὲ τοῖς φυσιχοῖς ὡς ἐν τῶ 

περὶ ψυχῆς περὶ διανοίας, ἐν δὲ τοῖς μετὰ τὰ φυσιχὰ περὶ νοῦ χαὶ τς 

ἔστι δὲ ἢ ἀγχίνοια εὐστοχία xat εὕρεσις τοῦ μέσου ἤγουν τοῦ αἰτίου ἐν ἀσχέπτω 

χρόνω, ἤγουν ἐν ἀχαριαίω χαὶ βραχυτάτω. ὅτε γὰρ ἐρωτηϑεὶς διὰ τί τὸ μέρος τῆς 

σελήνης τὸ πρὸς τὸν ἥλιον ἀποβλέπον ἀεὶ λαμπρόν ἐστι μηδὲν ἐπισχεψάμενος 

μηδὲ μελήσας (sic) τὸ οἱονοῦν εὐθὺς ποιήσεται τὴν ἀπόχρισιν, ὅτι ὑπὸ τοῦ 

ἡλίου λάμπεται, οὗτος ἀγχίνους. cuius commentarii et prooemium et initium 
congruunt cum iis quae ex Escurialensi ®—-I—-14 f. 1-9 M. Hayduck 
Eustratii in Anal. Post. 1. If commentario praeposuit’) (vol. XXI 1 p. VII 
sq. cf. etiam Waitz Organ. 1. 48). f. 256% inscr. ᾿Αναλυτιχῶν ὑστέρων δεύ- 

τερον. Ἔν μὲν tm πρώτω βιβλίω. .. des. f. 317", quam codicis partem 

ipse Parisiis contuli. 

1) Num Philoponea quoque, quae Escurialensis in sequentibus (p. X—XIV) praebet, 

aut alia praeterea in hae Coisliniani parte invenirentur, inquirere omisi, quoniam hunc 

examinanti mihi ille ex Eustratii commentario postea edito nondum innotuerat. 
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Parisinus 1913 [H. Omont IT 162] chartaceus saec. XV foliorum 124 

inser. ἰωάννου ἀλεξανδρέως ἐξήγησις εἰς τὸ πρῶτον τῶν ὑστέρων ἀναλυτιχῶν 

τοῦ ἀριστοτέλους. ipse codicem inspexi: 

pe 1,5 δὲ. 

p- 5,11 εἰπὼν --- 99,1 τούτων. 14 χαὶ alt. om. | 15 προγιγνώσκει | 19 τὴν om. | οὕτως 

24 εἰ] xatu. ν. | 24. 25 λέγω --κινεῖ om. | 25 ἤδει | 20 προυπ- 22 λιπὼν | σύμπαν | 23 βουληϑείη 

αρχούτης |} om. | 6,5 post ὑπὸ add. tod | 6 διδασκαλία xal πᾶσα om. | post γνώσεως ine. 

f. 3r | 9 χατῆλϑεν ἐπὶ τὰ μερικὰ | 10 SC om. | 11 post γνώσεως add. φανερὸν δέ ἐστι 

γνῶναι | σκοποῦντι | 15 post τοῦ add. περὶ | 20. 21 προσεγνωσυένον | 23 ἀποδείχνυται | 25 φη- 

σὶν -- φιλοσόφων om. | συλλογισμοὶ | 7,1 γίνεται γνώσεως | 6 ἔχαστον δεῖ habet [11 ἐπεὶ πῶς 

περὶ | 12 οὐκ om. | 13 post ζητῆσαι add. οὐ | τὰ prius om. | 14 γνῶμεν | 15 πόσους, 

16 ὑπάρξη | ἐστὶν ὅλως | 17. 18 προλαβεῖν, om. πρότερον | 19 ὃ] ov | 21 post te del. πρόβλημα 

ὃ προτίϑεται εἰς ἀπόδειξιν e vs. 19 illata | post ψυχὴ ἀ- ine. ἢ. dV | 23 post τοῖς alt. add. τὰ 

94 ante χαὶ add. ἀλλὰ | 29 ante ζῶον alt. add. to | 8,1 post ὡσαύτως add. δὲ | ζητοῦσιν 

ἡμῖν, om. κἂν | 2 ἐστι --- χένός om. | 3 μέν om. | 4 μὲν om. | προσλαμβάνεσϑαι | 6 μέν τι 

δι᾿ ἀποδείξεως | 12 αἱ om. | 18 ἴσον | 14 τὸ 6 τῷ corr. | 20 μέλλοντα | 28 ἴσον | 29 τέ om. 

29. 30 post πεπερασμένη inc. f. 4t | 31 καὶ οὐ πειρᾶται. 

». 331, 1— 333,29 (f. 123%). 2 post σοφίας add. eadem quae U | 4 ὑπάρχουσαι | 

6 εἶναι, om. 6tt| 10 yap om. | πραχτὰ καὶ] τὰ χαὶ corr. τι. v. | 11 χαὶ om. | 13 πραγματίαις | 

17 βούληται (Z) | 18 ἐστὶν om. | 19 οἰκεία | 20 post μέντοι add. δὲ | 23 δὲ om. | 24 ὑποζυγίων 

χαὶ | 25 post ταῦτα add. δὲ | 26 post évée- inc. f. 124° | 28 ἄμβλεια | 29 ἔσται | 30 τῆς 

δόξης] καὶ τὰ ἑξῆς | 889,5 ἡ supra inductum ὡς | zai om.| 6 εἰ ex ἢ corr. vid. | 8 σοφία 

alt. 1. | 10 τέ om. | 12 ἐνέργειαι | ἡ δὲ | 14.15 ἔχειν τὴν φύσιν αὐτῆς | 16 σαφῆ | 18 ὃς om. | 

19 τῶν om. | τοῖς | 22 παραγινομένη bis | 25 post vod inc. ἢ. 124v ὅρων ex ἔργων 

corr. | 333,11 ἀποχρίνεται | 15 στοχάσηται | 17 στοχάσηται | εἰσιν om. | ἐρωτήσει | 23 7 | 

25 εἰδὼς | 26 ἐγνῴρισεν post 27 συναγωγὰ colloe. | 27 καὶ alt. post ἄχρων colloc. | 29 τέλος 

τοῦ πρώτου τῆς ἀποδειχτιχῆς 5110 80Γ. 

Paristnus 1972 [H. Omont II 173 cf. huius vol. 2 p. XXVHI] bom- 

bycinus saec. XIII—XIV et Corstinianus 157 [H. Omont ΠῚ 145] mem- 

braneus saec. XIV, codices gemelli, ille f. 321’—390", hic f. 281Y—331% 

sub eodem titulo eundem in Analyticorum Posteriorum librum I commen- 

tarium habent atque Coislinianus 167 f. 390" (331°) inscr. ἀριστοτέλους 

ἀναλυτιχῶν ὑστέρων δεύτερον (rubr. E) itemque f. 391" (3921), inter quos 

titulos exstat prooemium Philoponi (p. 334,2—336,2). alternant deinde 

f. 391" — 436” (332'—- 362") textus Aristoteleus et interpretatio Philoponea in 

scholia divisa numeris ascriptis (rubr. in E), quibus numeri interpretandis 

Aristotelis verbis appositi respondent. utrumque codicem Parisiis contuli. *) 

Laurentianus LXXXV 1, qui Oceanus dicitur [Bandini III] 237—247 

1) Parisrsvs 1843 [H. Omont II 151 cf. huius vol. 2 p. XXVI n. 1] bombycinus 

saec. XIII f. 158—205 Analytica Posteriora continet cum scholiis, inter quae sunt Phi- 

loponea, velut f. 189V in marg. rubro tod φιλοπόνου ascriptum est, ut Ad. Torstrik testatur, 

scholio ἐπεὶ δὲ πρὸς ταύτην τὴν ὑπόϑεσιν ath. i. 6. p. 241,25 sq. (25 ἐπεὶ δὲ | 26 φησὶν 

πάντων | 27. 28 ἃς zat οὕτως ὀνομάζουσιν ὅπερ αὐτὸ ζῶον | 28 χαὶ primum et alt. om. | 

242.1. 2 zai ὅπερ ἄνθρωπος χαὶ τὰ λοιπά. διὰ | 2 adta| 2.3 τούτω οὔσας ὃ λέγεται), 

f. 1911 scholio παραδείγματος ἕνεχεν χτὰ. i. 6. p. 269,15 sq. eadem inveniuntur in 

Barocciano 87 chartaceo saec. XVI. ef. vol. If 1 p. XIX—XXII. 

Lew =| 
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‘ef. etiam huius vol. 2 p. XXI] bombycinus saec. XIV forma maxima, per- 
spicue et nitide scriptus. f. 217'—250¥, quae Philoponi in Analyt. Post. 
libr. I commentarium continent, a Guil. Rabehl Berolinensi collata sunt. 

Lavrentianus LXXI 31 [Bandini HI 16] chartaceus saec. XV constat 
e foliis 187 male scriptis. f. 1", quod inser. litteris madore paene evanidis 
Tod φιλοπόνου ἐξήγησις εἰς τὸ πρῶτον. τῆς ἀποδειχτιχῆς, — 16% excerpta con- 
tinet e Philoponi commentario, quae inde ἃ f. 17" Aristotelis verbis, quibus 
scholia brevia intermixta sunt, in margine sunt circumscripta. post verba 

τὸ ἤδεσϑαι ὑπάρχειν i.e. p. 305,22 scholia a Philopono prorsus discrepant. 
huc usque codex ab eodem Guil. Rabehl collatus est. notatione lectionum 
nos iure supersedisse satis ex hisce apparebit: 

p- 1,4 post titulum add. Jemma πᾶσα -- υάϑησις | 5 post τοῦτο add. τὸ βιβλίον | 

5.6 ὁ περὶ ἀποδείξεως λόγος | 8 τῶν om. | 10 zat prius* om. | 12 οὐδὲ | 15 εἶτα] οὐτ᾽ 

2.3 ὁ σοφιστιχός, ὁ ἀποδειχτιχός, ὁ Staheatixds | 5 ἐν ὦ 

| 
1 

2,2 ὡς — ἀπεδείξαμεν om. | 

7 ἐλέγχοις om. | 8 tH | τὰς et ὡς φησιν om. | 9 διδάσκονται] tat non liquet | 10 χεχρῆ- 

σϑαι ἀλλ᾽ ἐπὶ τῶ | μηδεὶς —17 λόγος om. | 18 tod ἀποδειχτιχοῦ om. | 19 τὸ om. | ἔχοντος 

—23 ὅτι μὲν om. | 23 τέλος οὖν, post quod add. nescio quid | 24 εἰς | 25 φημι om. | 

3,1 ἀπόδειξις — 28 γνώσεως om. | 82 αὐτόν | 4,1 ἵν —3 εὑρέσεως om. | 3 οὐχ. ἀληϑὲς OE | 

αὐτὸς —13 ἀχουστέον om. | 15 ἐκ μαϑήσεως — ἐξ εὑρέσεως | 16 δὴ καὶ ἡ | 22 γινομένη 

om. | 4 τὸ πάϑος | προαγορεύεται | 23 εἰ γὰρ --- 29 γνώσεως om. | 5,1 γνῶσιν om. | 1. 2 τοῦτο 

τόδ: τοῦδε λευχότερον | 2 post αἴσϑησις add. αὐτὴ | 4 καὶ ἄλλως --- 11 ὅτι om. | 11.12 καὶ — 

πιστοῦται] .... σάμενος | 13 ἐξ] τῆς | χαὶ διὰ ῥητοριχῆς ἐ- periit | 14 ἐκ] τῶν | zat 

—1d τεχνῶν periit, ut multa in seq. 

om. | ἤδει | 28 οἷον om. 

19 τὴν om. | 23 βουληϑείη | 25 καὶ χύων χαὶ βοῦς 

29 post λέγουσαν add. ὅτι | 6,1 ἐνδιαβάλλεται | 5 καλῶς — ὅτι om. | 

6 Set om. | 10. 11 ὀφίλοντα | 11 ἀλλ᾽ —18 φημὶ 

21 to et 28 οὐ —8,2 χενός om. | 4 ἕκαστος | 6 post μέντοι add. πάσης | 9 γὰρ om. 

10 ἐλάττους | 15 πρότασις om, | 16 ἐστὶν —19 οὐσία om. | 20 τὰ ὀφείλοντα προλαμβάνεσϑαι | 

χοινῶς om. | 22 tod | 26 ἀλλήλαις ἴσαι | 29 τέ om. | 30 χαὶ ἔτι —10,4 εἴληπται om. | 7 et 

S σημαίνοι 1 9 post σημαίνει add. pdvov| 14 τὰ om. | 16 ἡμᾶς εἰδέναι | τὸ om. | 17 παρῆχεν | 

18 (τραγέ) λαφον οὐ δυνατὸν | post εἰδέναι add. τὸ τί ἐστιν ἀγνοοῦντα τί σημαίνει | τὸν pro 

alt. τὸ | 20 σημαίνοι | ἔπειτα —26 σημαίνει om. | 27 ἄλλων habet | 29 ἢ prius om. | 30 post 

καὶ tert. add. ἐν | 32 τῶν om. | 1191. 2 ἀριϑμητιχὴ — γεωμετρία | 4 καὶ —12,16 ἐπ- 

ἐξιόντες om. | 17 προσβάλλωμεν | 19 γὰρ Addy | 20 λάβομεν | τὸν τοιοῦτον | 23 ἐφαρμόσομεν τὸ | 

25 ἣ τοιαύτη πᾶσα | 28 εἴη] ἔνι | 13,1 ante τρόπων add. τῶν | 4 ciov —14,9 γίνεται om. | 

10 ἥ te utrobique | 13 εἰς ζήτησιν | 17 προσβάλλωμεν | 18 δυνάμεϑα | 19 αὐτὸν pr. 1]. | 20 ζητεῖν 

αὐτὸν | 21 8 | 22 ἀγαγὼν τὸν δοῦλον | τὸν alt. om. | 24. 25 ἐστιν οὗ ἐστι τετράγωνον | 

26 διάμετρος 38 τετράγωνον] πλευρᾶς | σηϑβ | 15,1 ἑκάστη τῶν om. | σβϑη | δζῦτ | 2 μίγνυσι | 

3 λέγω δὴ" οἵη. | 4 6a om. 
om. | 12 διαιροῦσι | 16 γεῖη 

6 διδασκαλία — πᾶσα om. | 7—7%,5 om. 

om. 

γε | 7 ἄρα om. | 7.8 τοῦ ἑνὸς τετραπλάσια αὐτοῦ ἐστι 11 ἴσα 

21 ἐνάγων | τὰ ζητούμενα | 23 χαὶ οὐ --- 30,10 οἷδε om. 

". 39,19 --- 81,5 ἀπόδειξις om.| 8 γνώριμον alt. 1.12 ὡς εἶπον οπι- [ post ἐστὶν add. 

ἡ [18 τὰ δεύτερα πιστουμένη | 16 τῆς δείξεως καλεῖται | 20 αὐτοῦ | 26 xat om. | 28 2d 

om. | 32,3 δὲ [ 7 post χατὰ add. τὰ | 8—34,3 om. 
ἡμῖν | 15. 16 εἰσὶν ἀλλήλαις [16 ἢ τὸ] τὸ δὲ [18 τὸ μὲν ἐναργὲς | 24 ante σώματα add. 

φυσιχὰ 

4 ἣν --- 9. φησὶν om.| 11 ἐπιστήμην 

25 εἶναι πάντα | post φυσιχὰ add. σώματα | 35,6 post yap add. κατὰ | 10 τὸ 
24 post ἀγαγεῖν add. 

eadem atque R | 80,1. ἀναπόδειχτος sive — ov | λαμβάνονται | ὃ ἥτις | 5 ἀπόδειξιν κα- 

yap — 12 ϑνητόν om. | 16 ταῦτα ὡς 11 αὐτοῦ | 19 διαιρεῖται πάλιν 

Ue 
τεβάλλετο | 8 post οὐδετέρως add. δυσὶν εὐϑείαις | 13 ἕξει | 15 τὰ ἐφαρμόζοντα ἐπ᾽ ἀλλήλοις ἴσα 

ἀλλήλοις | 18--46.91 om. | 47,1 ἀποδειχτιχὴν --- 48,18 ἀργή ἐστι om. [19 ἁπλῶς ---- 26 AAT 3 9 9 PL) 
παραλαμβάνεσϑαι om. | ἀποδεδώχασι | 49,1 εἴγε] μήποτε | 4 post χατασχευάζεσθαι add. μ ᾽ if | 
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καὶ 5 ἡμῶν [6 οὔτε [ 8 αὐτὴν om.|9 χατασχευάζει ] τοῦ αὐτοῦ ὄντος | 10. ἀποδείξεως | 13 

ἐστιν om. | 15— 55,28 om. 

p. 247,4—304, 12 om. | 15 ante lemma add. σχόλιον εἰς τὸ | οὐ χτλ. om. 

31 καὶ ἀνάγκη | 32 τινά alt. om. | 33 μέσον 

17 ὅτι οὐ μόνον | 

805,2. 3 δίπουν ἄνϑρωπος | 4 ὃ χαὶ om. | 7 τὸν 

μὲν [11 post πάλιν add. δὲ [ ἀλοιούμενον | 12 τὸ ἡδόμενον μεταβάλλει om. | [8 ἀλοιοῦσϑαι 

utrobique | 14 μὲν οἵη. 10 ἠρεμίξει | 15. 16 ἠρεμίζον [19. 30 μέσον λοιπὸν ἐν τῇ ἠρεμία 

γίνεται τὸ ἠρεμιζόμενον. 1) 

Fragmenta SENENSIA, iudicio Hieronymi Vitelli 5860. XIV, e bibliotheca 
Seminarii archiepiscop. S. Francisci [cf. E. Piccolomini De codd. Pii IT 

et ITT deque bibl. eccl. cathedralis Senensis Bull. Sen. 6, 1899 p. 483,3], 
quorum unum constat e fol. ᾧ - 1 - 1 quat. +1-++1 quat. +1 quat., 

alterum e fol. 1 + 4$-+ 1, editionis nostrae continent, illud (scholiis nume- 

ratis φα i. 6. φιλοπόνου a —gprt’) 
p- 1—3,2 λαμβανόμενος 

3,16 ci? —28 γνώσεως 

5,11 εἰπὼν —6,6 γνώσεως 

11,4—12,4 γνωρίζοντα 

14,13 tod Σωχράτους — 17,22 

18,23—25 ἀπορία 

1955.6 

19,11—21,6 οἰόμεϑα ἁπλῶς 

22,8—23 . 
23,9—27,11 
27,22 —32,7 (29, 15 — 21 om.) 
37, 14—40,12 
19-17 

_42,5— 45, 24 ΓΕ 

40, 15—21 ᾿ ἘΠΕ, 

48,19—50,8 7 
54,23 — 55,18 
57,14—58,3 συμβεβηχός 
60,13 — 64, 2 
65,5 —6 ἐνυπάρχεσϑαι 
66,19 ἁπλῶς ἐπιστητὰ (v. η.).--- 124,10 (101, 1 —105,4 om.) 

hoc (¢po%’—¢gary’) 
p- 171,11 ὁ yap —26 

1) Riceardianus gr. 10 [ef. Waitz Organ. I 24] in 2° bombycinus et chartaceus 

saec. XV— XVI foliorum 355, nitidissime diversis manibus seriptus, e tribus potissinum 

fasciculis compactus, f. 295 inscr. Μετάφρασις τοῦ δευτέρου βιβλίου τῆς ἀποδειχτιχῇ 

πραγματείας ἤτοι τῶν ὑστέρων ἀναλυτιχῶν ἀριστοτέλους. inc. διαλαβὼν ὁ ἀριστοτέλης ἐν 

τῶ πρώτω βιβλίω τῆς ἀποδειχτιχῆς ... des f. 325v in verba τοῦ ὅλου ἐπιστητοῦ καὶ 

διανοητοῦ πράγματος, τουτέστι τῆς ἀποδείξεως ἔσεται γνωστιχή. in margine permultae notde 

ac scholia aseripta sunt, quorum unum est Philoponi p. 335,21 ἤγουν — 32 ἔχουσιν 

95 τὸ alt. et tert. om.| 26 post ἀνάλυσις add. οὖν | 27 (22 τὸ χῦρος ἔχει ὁ μέσος ὅρος 

γένους om. | 28 ἀνάλυσίς ἐστι | 32 ever). inspexit codicem los. Heeg. 

S 
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172, 15— 173,20 

177, 16— 179,22 

180,25 —185,5 

186,22—188,6 ὅτι ἐγχωρεῖ ἐν οἷς υὲν 
189,7— 20 

191,1.2 lemma 

193,30. 31 lemma 

194,15 lemma 

194,20 lemma 

195,5—16 (v. n.) 

198,6—25 

201,29 — 202, 11 

203, 12 — 205, 9 

207, 1 — 208,11 

208, 24—210,5 

210,21 —211,14 
212,18 — 216,26 
223 1—24 
224,19— 225,27 ἀπείρους εἶναι. 

quae omnia contulit Guil. Rabehl. varietatem lectionum p. 66,19— 124,10 
subnotare satis habui, quibus addo haec: 

p- 1,1—3,2 λαμβανόμενος. inscr. ἰωάννου ἀλεξανδρέως τοῦ φιλοπόνου xat ϑεμιστίου 1) 

τοῦ φιλοσόφου ἐξήγησις εἰς τὸ ἃ βιβλίον τῆς ἀποδειχτιχῆς | 5 post τοῦτο add. τὸ βιβλίον | 

δὲ | τε om. | 12 post οὔτε add. δὲ [ 11 πάλιν ἐπεὶ οὐ δυνατὸν | 2,2 προτέροις om. | 2.3 τόν 

τε -- χαὶ τὸν --- χαὶ tov| 5 δὲ post 6 διδάσχει colloc.| 6 ἀπατώμεϑα | xat om. | 7 συλλο- 

γισμοῦ om. | 8 πρὸς τὰς σοφιστιχὰς | 10 τῷ utrobique | 12 ἢ (ante σπουδ.) | 12. 13 τὸ τοιοῦτο 
εἶδος τῶν συλλογισμῶν | 13 gott] elvat φασι] 17 τοὺς φιλοσόφους | 20 τῇ ἀνάγκη τῇ τοιαύτη | 

ob δεῖ γὰρ [21 δεῖ om. | 27 τὸν ὀρϑὸν τεῖχον. 
P. 3,16 elP —28 γνώσεως. ante 16 εἴϑ᾽ add. εἰπὼν τὸ καϑόλου τουτέστι τὸ προχείμενον | 

21 ἐχ —24 ἐννοιῶν om. | 25 ὡμολογουμένας | 27 μείζονές | 28 post ἄνευ add. τῆς. 

P- 5,11 εἰπὼν --- 6,6 γνώσεως. 11 δὲ ὅτι om. | 11.12 post μάϑησις add. διανοητιχὴ | 

19 τὴν om. | 22 post ποιησάμενον add. οὕτως | 23 βουληϑείη τις pateiv| 24 πῶς ἅπαν | 

λέγω — 27 συλλογιζόμεϑα) ἐξ ἐπαγωγῆς τῶν κατὰ μέρος μαϑήσεται. ἐχ δὲ τούτου γενήσεται 

τοῦ χαϑόλου συλλογισμός | 28 χαλλωπιστής | 29 παραλιμπάνουσι | τὴν μείζονα | ὁ om. | 6,1 χαλ- 

λωπιστὴς | γινώσχουσι προδιαβεβλημένον ὃν τὸ | 2.3 ἐνθύμημα --- πρότασιν] χαὶ διὰ τοῦτο, 

τοῦτο συμπεραίνουσι | 4 οὐ δεῖ δοϑῆναι] μὴ δώσομεν ὃ post ὑπὸ add. τοῦ. 

Ρ. 11,4—12,3. 5 δ᾽ οἵη. [18 post δεδομένου add. ἐστὶ παράδειγμα | ἄμφω | 19 πολλα- 
χῶς | 22 ὅτι μονάς ἐστι χαὶ | 12,1 ἡμῖν] ἐστι. 

pe 14,13 τοῦ Σωχράτους --- 17,22. 13 ζητεῖν | 15 ὅτι om. | 17 προσβάλλωμεν | 18 δυνά- 

peda | 19 αὐτῶν alt. ].| 20 ζητεῖν ὅλως λεγώμεϑα | 216 | 22 tov om. | ἐρωτήσας | 24 post τετρά- 

qwvov add. ὃ [ 25 τοῦ --- ἐστιν] οὗ ἐστιν τετραγώνου | 29 βῦξι | 30 ταῖς] καὶ | πάλιν] πᾶσα | 

15,1 ἑκάστη τῶν τοῦ] ἣ | ταῖς τοῦ] τῇ | 4 6a om. [ 6 τετραγώνου om. | περιετέϑη | 7. 8 τοῦ 

ἑνὸς τετραπλάσια αὐτοῦ ἐστι] 11 ἴσα τρίγωνα | 15 τετραπλάσιον | 17 αβδγ | ἀναγράφει | 20 ἤδη | 

21 ἐνάγων | τὰ ζητούμενα | 28 οὐ τὰ] οὕτως | 25 καὶ om. | 26 ἀναιροῦντος | 27 τὸ (ante χαϑ.) 

29 οἴδας | 16,1 εἶχεν οἴδατε ὃ ἂν om.|7 post καϑόλου add. ἢ | 7. 8 ἣ --- τούτοις om. | 

1) In Themistii editione (vol. V 1) his fragmentis nondum usus sum. 
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S post ἐπιπλήξας add. τοὺς χαλὴν thy λύσιν ἐπάγοντας τῶ τοιούτω sopiopate| τὴν om. | 

9 προεγνωσμένων | 13 χαὶ --- 1ὅ χαϑόλου om. [ 18 οὐ μέντοι [ 21 τινα ἐπ᾽ εὐϑείας τι εἰδότα | 

21. 22 χαὶ ἔμπαλιν om. | 22 μέντοι | 23 ἐπιχειρήσειε δέ τις | 24 δυνατὸν τῇ] καὶ 26 ἔστι --- 80 
Ὁ γινώσκοντα | 8 ἡμῖν γνωρίζοντα om.| 17,1 τὸ δὲ om. | 4 αὐτῶ τὸ [ ἄμφω --- οὕτως om. 

om. [11 ἐγνώρισε om. | 13 διὰ om. | 14 χιρὶ | τινι (ante ἧμικ.) | 15 διὰ τοῦ | 18 γωνίας om. | 

δύο | 19 χαὶ om. | 20.21 παντὸς τριγώνο" αἱ τρεῖς γωνίαι --- ἴσαι εἰσίν. 

p- 19,11—21,6 οἰόμεϑα ἁπλῶς. 11. 12 ἀλλ᾽ — μανϑάνει οἴῃ. 18 post ἢ add. μὲν | 

ἢ pro alt. ἤτοι [14 ante ἐνδέχεται add. οὐχ] 15 οὐχ οἴῃ. [ 16 εἰ] ἣ | 17 τὸ alt. om. 19 
τὸν] περὶ tod | αὐτὸν om.| 20,2 μανϑάνει | 5 post ἢ add. τῆς 10 ἕχαστον ἀποδειχτιχὸν | 13 

ἀντὶ] aittov | 14 post ἀποδείξεως add. καὶ] 15 χαὶ οἴῃ. 16 μὲν τὸ] 20 τῆς om. | 22 ἐπι- 
στῆμαι alt. om. | 23 ἰδικώτερον | 24 οὖν om. | 27 7 om. | 28 ὅτι ---80 ἔχειν] ὅταν τήν te αἰτίαν 
id § Lr oe x . ~ oe Ade if ᾿ i i A 5 ἈΝ ‘ 9 9 ” Aly ὃ οἰόμεϑα γινώσχειν δ ἣν τὸ πρᾶγμα ὅτι ἐχείνου αἰτία ἐστὶ καὶ μὴ | 21,2. 3 ὅτι πεπείσμεϑα 

om. | 5 πάντων περὶ αὐτῆς om. [6 post ἁπλῶς prius add. ἀλλὰ μὴ --- συμβεβηχός v. n. 

pe 22,8—23 post 21,5 ἐννοίας colloc. | 8 post yap add. καὶ [ 9 αὐτὸν | οὕτως ἔχειν 

om. | 12 ὄπισϑε βάλλειν | 13 ταύτην οἴονται τὴν αἰτίαν | 14 τοῦτο ἄλλως ἔχειν | 16 te om. | 

18 ἡ om. | συλλογισμιός ἐστιν | 19 οὗ τὸ] οὗτος xat| 20 καὶ primum om. | 21 τινὰ ποιεῖ ἐν 

ἡμῖν | 22 δὲ habet | 23 post tod add. ἀληϑῶς. 

pe 23,9—27,11. 9 post εἰδέναι add. τουτέστιν ἐπίστασϑαι | 10 εἰπὼν yap εἰ μὲν οὖν 

καὶ ἕτερός ἐστι τρόπος τοῦ ἐπίστασϑαι ὕστερον | 12 οὖν om. | μεταλαμβάνων | 14. 15 ὥστε --- 

ἔλεγε] οὐ [16 νῦν om. | 20 γινώσχομεν τουτέστιν ὅτι ἐστὶν ἐκείνου αἴτιον | 23 ϑεωρήσει | μὲν 

om. | τὸ πέρας τῆς ἀποδείξεως | 25 ἡ primum om. | 27 γάρ, φησί] χαὶ | 24,1 post ἀληϑῶν add. 

τ | post εἶναι add. eadem quae a| γὰρ] ἐστι | 2. 3 ὁ ἄνϑρωπος ἄρα | 3 yap om.| 4 οὐ μὲν 

E ἀχηϑῶν προτάσεων | 5 ἐξ ἀληϑῶν. προτάσεων δεῖ εἶναι [ 7 post καλῶς add. δὲ | τὸ om. | 

8 post ἀϑάνατος add. καὶ [9 ἐξ om.| 10 ὅτι ἀϑάνατος εἶναι ἡ ψυχή | δεῖται | 12 οὕτως | 
13 εἶναι post προτάσεων colloc. | 15 τινων om. | περαιοῦται | 18 post χατηγορούμενον add. 

ἢ μὴ εἶναι [19 καὶ prius om.| post καὶ alt. add. οὐ | 22.23 εἰς τὸ ἀποδεῖξαι | 24 ἕπονται | 
25,5 post αὐτόπιστον add. ἐστιν [9 παραλαμβάνεται 10 δεῖ μὴ μόνον πρότερα εἶναι ἀλλὰ 

χαὶ αἴτια τοῦ | 12 χαὶ prius om.| 14 τὰ — παραλαμβανόμενα post 13 ἄμεσα colloc. | 16 φησίν 

om. | 19 δύνανται 24 ὑφ᾽ ἕν αὐτὸ οὖν ὅλον ἀναγνωστέον | 26,4 post οἰχεία add. ἡ [1 αὐτοῦ | 

12 post ἔκλειψιν add. λέγοντας οὕτως | 14 παλινδρομήσωμεν | οὐχ ἔστιν | ἀλλὰ τεχμήριον 

om.|15 post τὸ add. δὲ [16 οὐχ ἔστι τὸ μὴ ὃν [ 18 ἐπαναλαμβάνει [19 post οὐδὲ add. 

ἀληϑῆ | 23 post ἐπίστασϑαι alt. add. ὡς μὴ ὄν, τουτέστιν | 25 post σύμμετρος add. ἐστι ty 

πλευρᾶ | 27,2. 3 σύμμετρον ἐστιν — εἶναι] ἐδείχϑη 8. τριγώνων. τὸ δὲ ἀπὸ τῆς διαμέτρου 

τεσσάρων. ἀλλὰ τὸ ἀπὸ τῆς διαμέτρου ἀσυμμετρόν ἐστι τῶ ἀπὸ τῆς πλευρᾶς | ὃ post οἷον 

add. φέρε εἰπεῖν ὃ. 4 τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ἀπὸ τῆς πλευρᾶς | 6. 7. ὃ 6 om. 

p» 27,22 —82, 7 (notantur hic quae ab a, a! discrepant). 28,8 ὡς | 11 ὡς post αἰτιατῶν 

colloc. | 13 γίνονται | 15.16 οὐ xa? ἑαυτὰ | 17 τοῖς πράγμασιν om. | 18 οὐ «tA. om. | 26 6, tt | 

post ἐνταῦϑα add. καὶ | ταῦτα om. | 27 t-om. | 29,1 καὶ τὰ ἑξῆς om. | 8 πρότερον | 9 post 

ἐνεργοῦντες add. εἰς ta μερικὰ | 10 συλλογισμὸν om. | 11 τὰ alt. om. | 14 ὕστερον ἡμῖν πρότερον 

καὶ ὕστερον σαφέστερον | 28 δὲ κτλ. om. | 24 αἱ προτάσεις" αἴτιαι | 30,1 αὖται | post γὰρ add. 

χαὶ [4 τὸ om. | 5 μέσου om. | 6 πρὸς | 9 τὰς ἀποδείξεις | 14 εἰ τύχοι om. | 22 post πάλιν add. 

δὲ | 26 post οὐσία add. ἐστι | 31,2 ὅτε δὲ μήτε | 3 συλλογιζώμεϑα | 6 λέγει | 8 ἐστι om. | 

15 πρότερα | 20 δεύτεροι | αἰτιατὰ | 26 ἔστι δὲ χαὶ αὐτῆς ὁ ἥλιος | 29 αὐτὴν ἀποβλέπον 

ὅλον ἡμισφαίριον | 89,1. 2 οὕτω --- εἶναι habet | 2 ta om. ὃ τῇ om. 

p. 171,11 ὁ γὰρ —26. 13 ϑεὶς om. | ϑεάση | post ὁμοίως add. δὲ | 15 μὲν om. | 11 γὰρ 

20 ἔχουσι | ἐγγυτέρω | 22 τὰς om. | 23 στίλβειν post σωμάτων colloc. 

p- 172, 15 —178, 20. 15 καὶ χτλ. om. | 19 ὅταν μὲν] τοῦ δὲ αἰτίου | 20. 21 γνωριμώτερον 

δὲ — τὸ alttov om. | 22 ἀνδρὶ πεπλησίακε | 23 μὲν om. | 23. 24 τῷ — τοῦτο OM. | 24 obv om. | 

post ὅτι add. ἔσται [ 27 ἀνδρὶ ante 26 πάντως colloe. | 173,3 post αἰτιατοῦ add. évtos | 

A τὸ τετοχέναι αἴτιον ὠχριάσεως | ἐπειδή ye | 5 τὸ pr. 1. | δὲ om. | 6 τετοχέναι | φήσομεν | ὅτι 

om.| 7 post ὄντος add. zat |8 ἀδύνατον γὰρ καϑόλου, om. αἰτιατόν | 11 δύνασϑαι post τὸ 

om 
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prius colloc. | 12 μόνον | δύνασϑαι om. | 15. 16 φαμὲν οὖν ὅτι δυνάμει" τὸ αἴτιον λέγομεν | 

16 zat ody] δύναται εἶναι μὴ ὄντος τοῦ αἰτιατοῦ. ob yap | post αἴτιον add. λέγομεν εἶναι] 

11 ἐστιν] δύναται εἶναι ὡς | οὔσης χαϑὸ ἕξιν ἔχει τοιάνδε) 18 ληφϑείη | 19 εἰ γὰρ τὸ αἴτιον 

δυνάμει | 20 τὸ αἴτιον τοἵη. 

p. 177,16 —179, 22 (notantur hinc quae ab a, a‘ discrepant). 17 τοῦτο ath. om. | 20 τὸν 

ἀριστοτέλην | 26 τῷ | 80 διὰ τὸ | 118,8 τὴν om. | 9 ἐρωτηϑεὶς — 11 pee (v. not.) om. | 

11 pév om. | 13 γὰρ | 179,10 ἃ —12 λόγον om. | 15 ἔστι δὲ | 17 lemma habet. | 

p. 212, 18 — 216, 26. 24. 25 ἡ tH — ἀποφατικῶς om. | 213,17. 18 ἐχλίποι | 20.71 ante 
ἀριϑμὸς add. ὁ (. not.) | 214,1 πάντως om. 8 μείζους | 10 εἰσὶν | 31 οἷον τ ἁλόγους 

om. | 9. ἡ ἀπόδειξις pr. 1. [10 τὰ | 17 γνώριμα γίνεται | 18 ἐστὶν | συνιεὶς ς | 26 ξαυτὰ | 

216,2 ὅτι xat | 60 ἐπαγωγῆς (v. not.) | 6 ὑποχειμένων | 17 αὐτῶν | 21 εἰ yap —23 αἰσϑήσεως 

om. | post 26 αἰσθητῶν notavit haec: σημείωσαι δὲ ὅτι ᾿ἐνταῦϑα μέχρι πολλοῦ οὐχ ἔστιν 

ἐξήγησις τοῦ φιλοπόνου. ἐπεὶ δὲ ὅπου h ἀχολούϑ. τοῦ ἀριϑμοῦ. ἔστι δὲ ἐχεῖ ἔνϑα τόδε. 

Ρ. 223, 1—24. 1 ἐπὶ --- ἔχει om. | 15 εἶναι om. | 18 πᾶν. 
p. 224, 19 —225,27 ἀπείρους εἶναι. 24. 25 od περὶ τῶν παρὰ φύσὶν ἐστὶ χατηγοριῶν 

ἀλλὰ ean τῶν χατὰ φύσιν | 26 et 27 STEED | 80 συνελέγχεται —225,1 δὴ om. | 5 μὲν om. | 
6 οἷον τὸ 8 om. | 7 ἀπὸ τοῦ C| 8 οὕτως οὖν, om. τούτου | 12 μέσων] μεριχωτέρων | 13 ἡ φύσις 

om.| 14.4 ta|15 post τούτων add. εἰ 18 ὡδεύσαμεν | 19. 20 εἴτε bx — καϑολιχώτερον 

habet | 21 post ἀνάγκη add. οὖν | 22 post yap add. ἂν ἦν | 23 ἀριϑμὸν om. | 25 ante. οὐ 
add. χαὶ 26 οὐδὲ. : 

Marcranus 225 [Zanetti p. 118 cf. huius vol. 2 p. XXII] olim Bessa- 
rionis, chartaceus foliorum 467 saec. XIV f. 341Y’—448v Philoponi in Anal. 
Post. libr. I commentarium continens collatus est a Guil. Rabehl. 

Vaticanus 247 [Brandis Die Arist. Handschr. d. Vat. Bibl. (Abhandl. 
ἃ. k. pr. Akad. ἃ. W. zu Berl. 1831) p. 53 n. 13 cf. huius vol. 2 p. XIV. XV] 
chartaceus saec. XV ἢ, 1s—12Y initium commentarii Philoponei in Anal. 

Post. libr. I continens (usque ad p. 53,13 ἐπεὶ μηδὲ συλλογισμόν) collatus 

est a Guil. Croénert. 

Vaticanus 209 [Brandis ]. c. p. 59 n. 54 cf. huius vol..2 p. IX. X] 
chartaceus saec. XV foliorum 218. f. 183", quod inscr. twavvov ἀλεξανὸρέως 

τοῦ φιλοπόνου σχολιχαὶ ἀποσημειώσεις uth. (Ὁ. 1,2—4), —218Y cum aliorum, 

imprimis Magenteni, scholiis Philoponi in Anal. Post. libr. 1 commentarium 

continent usque ad p. 120,5 εἴ ye δέδεικται. scholia numerantur ph’. specimen 

lectionum suppeditavit Guil. Crénert. 

p- 1,5—3,6 (quibus nihil apposui, concinunt omnia cum Vaticano 1018 Z). 5 post 

tit. add. lemma πᾶσα --- γνώσεως (πᾶσα --- μαϑήσεως Z) | 9 post τῶν add. ἁπλῶν | 10 βαδίσωμεν 

post ταύτην colloc. Z| 13 ὀξύρυγχον] y superser. Z| 14 post tod add. μὴ, (om. Z) | 

16 γνῶναι ἄνευ προτάσεων | παρέδωχεν | 17. 18 οὐ δυνατὸν | 19 παρέδωχεν | 2,2 προτέροις 

om. | ἐδείξαμεν (ἀπεδείξαμεν Z) | 3. 4 τῶν μὲν ἀποδειχτικῶν συλλογισμῶν | 4. 5 τὸν 

δὲ — παράδίδωσι om. (habet Z) | 5 τις post ἄν colloc. | 6 tod om. |  ἀλεξιτήριον 

(—nt—Z) | 8 παρέχον Z | 9 διδάσκουσι | 10 tH utrobique Z | χεχρῆσϑαι, post quod add. 

τούτοις | 14 δὲ om. | 15 τῆς om. Z | 16 οὐδὲ superscr. Z | 22 βούλοιντο | 3,3 τὸ παρὰν, 

in. mrg. yp. τὸ προκείμενον Z | 4 τόποις | 5 προσβαλλοῦμεν | 6 post- ἀπόδειξιν inc. f. 183v. 

p-.119,6 —120,5. 7 ἰδίας om. | 11 γινώσκεσϑαι | 18 ἡ om. | 16 ἐν τοῖς om. | 19 ἣν | 

post ἄλλων add. δὲ | αἰτίων | 20 γὰρ | 120,4 τις recte | 5 ἀποδειχτικὰς recte | post 

δέδειχται des. f. 218v, 
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Varicanus 1018 [Brandis 1. ¢. p. 52 n. 6 cf. huius vol. 2 p. XV] 
chartaceus saec. XV—XVI f. 355'—445" sub eodem titulo atque Vatic. 209 
cum Magenteni et Neophyti scholiis Philoponi in Analyt. Post. libr. 1 
commentarium continet scholiis numeratis τοῦ. post miscellanea deinde 
aliorum scholia") f. 449", quod inscr. ἀριστοτέλους ἀναλυτιχῶν δεύτερον, — 
480" exstant ρντ΄ scholia, quorum primum est περὶ τοῦ μέσου ζητοῦσι. ζη- 

δὲ περὶ τοῦ μέσου ὅρου i. 6. p. 541,9 sq., ultimum des. in verba τὰ 

ἐπιστητὰ πράγματα χαὶ ἀποδειχτά i. 6. p. 440,12. praeter initium libri J, 
cuius varietatem supra e Guil. Crénert schedis proposui, haec mihi praesto 
erant, quae Torstrikio (1. I) et Iosepho Heeg Monacensi (1. II) debeo: 

p. 194, 16—19. 16 ἀπάτην τινὰ] δόξαν ψευδῆ | 17. 18 τινὸς συλλογισμοῦ γινομένης | 
18. 19 ὥσπερ ἐστὶ τῆς ἐπὶ τοῦ διὰ. 

p- 238,21 —235,7. 28 ὅτι om. | ante τὰ add. ὄντα | 29 xav οὐδενὸς ἄλλου χατηγο- 

ρεῖσϑαι | 30 ἐλϑεῖν | 284,1 ὦ πρώτω | διότι λαμβάνει, om. γὰρ | εἰσὶν] of | 2 tod ὅτι | 3 ante 

ὁρισμοὶ add. οἱ | 7 ἐπὶ tod | 9 ἄλλως δὲ | τὸν om. | post ἀριστοτέλη add. μὴ | 11 post 

χοινότερα add. fort. recte xat | 13 et εἰσιν aS aa | 16 to δὲ λογικὸν τοῦ | 18 post 

el add. yap | 24 τι om. | 28 τοῦτ 29 ποιῆσαι om. | 235,2 τῷ om. | 

7 πεπερασμένον ἔσται δῆλον ὅτι, post quae add. ΤΕ σεται φανερόν. 

Pp. 266,27. 28 μὴ πάντα εἰσὶν | 28 αἱ δὲ ἀρχαὶ αἱ. 

p. 331, 2—338, 29. 4 ὑπάρχουσαι | 0 εἶναι, om. ὅτι | 7 post μὲν add. τῆς | 8 post δὲ 
add. τῆς | post zat add. τῆς | 10 πραχτέα | 18. 19 ἀπένειμεν --- ὡς ἡ χρεία om. | 22 τῷ om. | 

23 δὲ om. | 24 ἱπποζυγίοις [ἢ zal | 29 διοσημείων | 332,11 post ἐστι add. χαὶ [ 12 ἐνέργειαι | 

15 μηδὲ | post ἔχειν alt. add. ταύτην | 16 σαφῆ | 18 ὃς om. 

οὐ | $33,5 ἠριϑμημένοις | 6 τουτέστιν --- 8 γρόνῳ om. 
23 post οἷον add. ἡ | 30 λέγει 

9 post γένηται add. ἐπεὶ δοχεῖ xal 
ἡ ἀγχίνοια ἀπόδειξίς τις εἶναι χαὶ γνῶσις συλλογιστική, ἀναγχαῖον ἐν τούτοις ual περὶ ταύτης 

λέγειν, πῶς ἐστὶν χαὶ τίνι διαφέρει τῆς συλλογιστιχῆς γνώσεως | 11 ἀποχρίνεται | 15 ὁμοίως om. | 

17 post εὐθέως add. καὶ |; εἰσιν om. [ post 7 add. φίλοι ἀλλήλων εἰσὶν ἣ | 23 ἣ | post τὴν 

add. yap. | 26 ἐγνώρισεν post 27 συναγωγὰ colloc. | 27 zai alt. post ἄχρων colloc. 

p- 341,9 περὶ tod pésov — 342,30. 10 χαὶ] δὲ ] post τοῦ add. μέσου | 11 post τίς 
add. ἐστιν ] 13 post ζητῆσαι add. ti éotty| ὡς | 15 ἐπὶ τὸ [16 εἰ] 7 | 19 ὑπολάβοι | 21 6 
ὁρισμὸς χαὶ in mrg. man. | | 22 συλλογιστὸν — ὁριστόν | 24 ἀπορρήσας | 28 zat om. | 30 ἀπο- 

gavttzol, ante quod add. χαϑόλου | $42,1 post μελλόντων add. εἴπερ ἐστίν xe 
3 δὲ om. 

| 

) 5 ἀπυνάρτητος | 6 post τὰ add. τὲ | 7 περὶ alt. om. | 9 τίνων corr. | χαὶ εἰ] ἡ | αὐτοῦ om. | 

10 χαὶ τὸ συλλογιστιχὸν | 6 om. | 11 τῶν om. | 13. 14 σχήματι οἱ συλλογισμοὶ ὁρισμοί εἰσι 

λαταφατιχοί 33:1} 10 post ἐφεξῆς add. ὅτι 17 ἐνυπάρχον | 19 φησὶν | 20 zat om. | 23 χαὶ 

prius om. | 26 ἤγουν om. | 27 οὐκ ἔστι | 28 δι᾽ ὁρίσκῶν αὐτὸ. 
Ρ. 451.11--440,12. 11 post καὶ alt. add. τὰ [ 12. 18 κατ᾿ --- τῷ εἴδει om. 14. ἰδι- 

χώτατον | 17. 18 ἰδιοτήτων)] ὦ in ras. [19 χοινώτης 

24 τινων τῶν | 25 ζῶον --- λογικὸν | 29 τινα | 30 τούτων | 31 ante ἡ add. ἡ δ᾽ αἴσϑησις τοῦ 

21 τὸ wtrumque om. | 22 μετὰ om. | 

καϑόλου ἔστι ἤγουν | 438, 1 ἀνθρώπου om. | 4 συνεστώτων | 10 ἵστανται | 10. 11 χαταντήσωμεν 

14 post ταῦτα add. καὶ | λογικόν supra deletum λευχόν scr. τη. 1| 15 ὡσαύτως om. | 16.17 

τοῦτον ὡς | 21 συνάγονται | 21. 22 ἐπαγογῆς — ἐπαγογῇ pr. | 24 διάνοιαν ἕξεων om. | 439,5 

ὃ χυρίως yap νοῦς λέγεται | 7. 8 ἐξόρροπος | 8 νεύσσει 9 ῥοῆ in ras. | 11 λέγεται post 

πραχτιχὸς colloc. | 13 οὖν | γενήσεται fort. recte | 14 ante ἕξεις add. ai | φασὶ δὲ τὰς | 15 μὲν 

prius om. | 16 ἀεί om. | 17 τῆς om. [18 ἀπόδειξιν, post quod del. ἐπιστήμης | 19 ante αἱ add. 

1) velut f. 445° invenitur illud scholion ᾿Αλεξάνδρου, quod If 1 p. XXII proposui. 

f. 448r inser. τοῦ πανιερωτάτου μητροπολίτου μιτυλήνης χατὰ λέοντος τοῦ μαγεντην(οῦ) 

εἰς τὸ β΄ τῶν ὑστέρων ἀναλυτιχῶν ἀριστοτέλους. Διαλαβὼν ὁ ἀριστοτέλης ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίω χτλ. 
Comment. Arist. XIII 3. Philop. in Anal. Post. B 
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ἤγουν] προ, εἰσι bis | 20 παρὰ | 22 μετὰ ἁπάσαις | 25 ἀληϑέστεραι | 26 ἀπόδειξιν | 

27 τὰς ἀρχὰς ἤγουν τὰς προτάσεις | 28 προβαίνει | 29 εἰ γὰρ | λογισμὸς recte | 80 χαταγινόμεναί 

εἰσι χαὶ | 440,2 ἄλλη ἀρχὴ οπι. [ 3. 4 ἀποδείξεως zat om. | 4. 5 εἰ γοῦν μηδὲν ἄλλο γένος 

bis|6 ὁ om.| 8 post ἀρχῶν add. χαὶ ἡ μὲν τῆς ἀρχῆς | 9 post ἡ add. recte μὲν | post 
ἀρχῆς add. ἂν εἴη | post av add. ἀρχὴ | 10 ἀπόδειξιν | 11 τὰ om. 

Escurtauiensis @—I—-14 [cf. vol. XXI 1 p. V] chartaceus forma 
maxima saec. XVI f. 1,—9VY initium anonymi illius in Analyt. Post. libr. I 
(usque ad p. 71°25) commentarii a M. Hayduck 1. c. p. VII—XVII editum 
continet, qui exstat etiam in CEF et ae ae in quo p. X 20—XVIII 20 
multa sunt e Philoponi commentario (p. 7,4—26,13) excerpta, quorum 
nonnulla integriorem nostris codd. memoriam ΠΕ servavisse: p. 7,14 
(X 28) γνοίημεν (γνοῖμεν conieci), p. 20,24 (XV 20) οὖν, quod addidi, habet, 

p. 24,20 et 23 (XVII 25 et 28) ἀποδειχτῶν et ἀποδειχτά v. Add. et Corr. 

Escurtatiensis Φ -- 1--10 [Miller p. 171 cf. huius vol. 2 p. XXIV] 
bombycinus saec. XIII—XIV post Analyt. Prior. libr. IL cum Philoponi 

commentario circumscripto’) inde a. f. 116" Analytica Posteriora continet, 
quorum libro I varia scholia ascripta sunt, inter quae sunt plurima e com- 

mentario Philoponeo excerpta; libri II scholia rariora esse Ad. Torstrik 
testatur. e photogrammatis foliorum 116'—117VY haec noto: 

f. 116 med. scholia sic incipiunt: Θέλων ὁ ἀριστοτέλης ἀποδεῖξαι ὅτι 7 ἀπόδειξις ἐκ 
προεγνωσμένων χαὶ προομολογουμένων γίνεται, ἄρχεται ἀπὸ τοῦ χαϑόλου, ἤτοι τῆς διδασχαλίας 

zat τῆς μαϑήσεως, ἃ ἀπὸ ἐγνωσμένων γίνονται. εἰ δὲ τοῦτο, ἐστὶ δὲ χαὶ ἡ ἀποδειχτιχὴ δι- 

δασχαλία χαὶ νάϑησις, λοιπὸν ἄρα χαὶ ἡ ἀποδειχτιχὴ ex viseeal νωσμένης γίνεται γνώσε ONS ἘΠ 

Ὃ ἀριστοτέλης ϑέλων διδάξαι περὶ ἀποδείξεως οὐκ ἀμέσως ἐπὶ τὴν τούτου διδασκαλίαν ἐχώρησεν, 

1) e photogrammatis fol. 102. --- ΤΌΘ᾽, quae postea mihi suppeditata sunt, liceat hic 

addere varietatem lectionum ad vol. XIII 2 p. 887,1—3897,27. 5 χαὶ πότε xth. om. 

7 ἐρεῖν, om. φησί | 11 dda | 18 τοὐλάχιστον χρεία | BSS,7 οἱ δὲ κτλ. om. | 10 zat primum 

om. | 16 lemma om. | 20 εἴποι | 21 λόγοι | 25 et 26 τὸ --- τῷ | 389, 2 ὅλον | 3 εἰ superscr. et 
12 post ἕτερος add. οὐχ | 14 ὅσα χτλ. om. | τύχοι praeterea in mrg. | ἄρα om. | 6 οἱ superscr. 

26 χαὶ alt. om. | 34 ὃ --- ὁμοίως om. | 390,1 post συμπέρασμα add. ἐστίν | διὰ tod χτὰ. om. | 

3 Οὐ τὸ τὸ sic | 13 post φανερὸν add. οὖν | ὅτι] εἰ | 15 et γὰρ] es 19—22 om. 

συνάγον | χαταφατιχόν | 391,1.2 ἐν πρώτω σχήματι ἀσυλλόγιστος | 9 οἷον inc. f. 1091 τοῦ 

μὲν χτλ. om. 117 οὐ om. | 18 ὅτι ---ἦν | 21 δυνατὸν | 28 ὥστ᾽ ath. om. | 28 ποτὲ μὲν --- ποτὲ 

392,1 post δ᾽ add. ἐπί τι [4 post ὅτι add. ἐστιν} 6 habet | 12 tw ἀληϑεῖ συμπεράσματι 

τῷ [18 οὐχ χτλ. om. | 22 τὸ συμπέρασμα τὸ β | 26 εἰ οὖν] οὐκοῦν | ὄν] οἷον | 29 εἷς χτλ. 

om.  898.1 τὸ ἃ xth. οπι. [6 τοῦτο om. | χαὶ om. | ἐστι om. | 9 zat χτὰλ. om. | 12 μὲν et 
22 τέως om. | 23 τέσσαρες u. v. | δὲ om. | 14 ἐξ om. | 16 xatagatizai xat ἀποφατιχαὶ 

32 post πάσας add. συζυγίας | 394,7 as a add. ἐν ὑπάρχον χτὰ. om. | 14 ἀληϑὲς | 

19. 20. ἣν γὰρ τὸ ἀληϑὲς οὐδενὶ τὸ B | 23 γενόμεναι | 24 ἀληϑῶν τῶν προτάσεων οὐσῶν | 

25 ψευδῶν οὐσῶν | 28 δὲ | 29 angie om. | 395,1 ὑπάρχον κτλ. om. | 4 ὡσαύτως ine. f. 

103V | ἔστω χτλ. om.| 6 εἰπὼν | 7 ἀληϑὲς συναγούσης om. | 8 av | 10 ἰδοὺ om. | 11 ante 

ἄνϑρ. add. 6| καὶ om. | 12 ὃ | 14.15 om.| 16 ἑχατέρα χτλ. om. | 20 αὐτὸς] ὁ | 21 γινομένας | 

25 xat alt. om. | 396,2 ἐπὶ τῶν ἀμφοτέρων | 4 xat yap ἢ | 5.6 ἢ -- ἐπί τι ψευδής om. | 7 εἴη 

post πρότασις colloc. | 8 μὴ superscr. | 14 ἂν | λάβω χτλ. om. | 19 6 om. | 20 ἐστιν om. | 

21 Ψεῦδος | post εἰπὲ add. παντὶ | 23 εἰ δ᾽ ἡ ἀποφατιχὴ; 7 | 26 μείζονα | ἀληϑὲς --- συνάγουσιν 

om. | 27 ὑπάρχει om. | 397,3 καταφατικόν | 10 ἐπί τι ψευδοῦς | 12 ὃ ληφϑῆ | ἡ δὲ κτλ. om. | 

20 ἡ --- ἀληϑής] οὐδενὶ γὰρ τὸ ἀληϑὲς [21 ψευδὲς | 28 ἐνδέχεται xth. om. | 24 συνάγομεν ἀληϑῆ. 
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ἀλλὰ πρῶτον παρέδωχε τὰς ἁπλᾶς φωνὰς ἐν ταῖς κατηγορίαις, εἶτα ἐν τῶ περὶ ἑρμηνείας τὰς 

προτάσεις. ἐν δὲ τοῖς προτέροις ἀναλυτικοῖς περὶ τοῦ ἁπλῶς συλλογισμοῦ. εἶτα ὁδῶ χρησάμενος 

ἔρχεται καὶ ἐνταῦϑα διδάσκων τὸν Adyov τὸν περὶ ἀποδείξεως. ὃν καὶ ἀναγκαῖον ἔχει παρα- 

δοῦναι ὡς τοῖς φιλοσόφοις χρήσιμον χαὶ ἀναγχαιότατον ὄντα. εἰ γὰρ μὴ τῇ ἀποδείξει χρήσεται, 

οὐχ ἂν δυνηϑῆ τὴν ἀλήϑειαν καὶ τὸ ψεῦδος διευχρινῆσαι. τοῦτο γάρ ἐστιν ἴδιον τοῦ κυρίως 

φιλοσόφου, τὸ εὑρίσχειν τὸν ἀληϑῆ συλλογισμὸν καὶ τὸν ψευδῆ καὶ ἀποδεῖξαι αὐτόν. ὥσπερ 

γὰρ οὐχ ἔνι ὁδὸς διδάξαι τινὰ τὸ τοιῶσδε κατασχευάσαι πρᾶγμά τι, εἰ μὴ ἁπλῶς γινώσχει τὴν 

τούτου γνῶσιν, οὕτως zal ὧδε πεποίηχεν ὁ τεχνιχός. ἐδίδαξε τὸν ἁπλῶς συλλογισμόν, εἶτα 

χαὶ περὶ τοῦ ἀποδειχτιχοῦ συλλογισμοῦ ὡς προμαϑόντας χαὶ προγινώσχοντας τὸν ἁπλῶς 

συλλογισμὸν καὶ καϑόλου: --- ᾿Ιστέον ὅτι ἐν παντὶ προβλήματι δύο ταῦτα ϑεωρεῖται, τὸ δεδομένον 

χαὶ τὸ ζητούμενον. οἷον ὁ μὲν ὑποκείμενος ὅρος, λέγω δὴ ἡ Ψυχή, δέδοται, ζητεῖται δὲ ὁ 

χατηγορούμενος, el ἀϑάνατος. καὶ πάλιν εἰ ἔστι ζῶον τραγέλαφος tel) πρόβλημα, δεδομένον 

μέν ἐστι τὸ ζῶον, ζητούμενον δὲ τὸ τραγέλαφος. ζητεῖ γὰρ τὸ πρόβλημα οὐχ ὅτι ἔστιν, ἀλλὰ 

τί τοῦτο γὰρ φανερὸν χαὶ ἐναργές ἀλλ᾽ εἰ τοιοῦτον ζῶον. ὥστε πᾶσαι αἱ προτάσεις δι᾿ ὧν 

χατασχευάζεται τὸ πρόβλημα: -- 

Πρὸς τὸ προσεχὲς ἀπήντησεν i. 6. Pe 17,25—18,6 ἴσας ἔχει. 26 ἄλλοις] τούτοις | 

27 ἄλλο τι. ὅπερ | 28 δὲ om. | 18,5 tas om. 

Touréote πρὶν χατὰ thy αἴσϑησιν i. 6. pe 18,13—21 ἤδει. 13 προσβάλλομεν | 14 διὰ 

τὸ | 16 τρίγωνον ἐγνώκαμεν] parum liquet | 17 διὰ τὸ | 20 post χεχρυμμένον add. τὸ. 

f. 116v. Et δὲ μὴ τοῦτο εἴη --- (ἣν . . . εἰρήχαμεν) i. 6. p. 18.929 ---26. 

᾿Ἐντεῦϑεν καὶ τὴν ἐν τῶ μένωνι- τὸ δὲ καϑόλου οὔ i.e. po 14,12—16,19 (14,12—24 

ἀπὸ plurima legi non possunt). 14 εἴτα] εἰπεῖν | 24 post διπλάσιον add. nescio quid | 

25 τετράγωνον ἣ οὗ ἡ διάμετρος | 28 ayBt | ἕτερον alt.] ἔσται | 29 exatépa | 80 καὶ τοῦ | 

15,1 ἡ 0739 τῇ βζϑι | 3 τὸ ad | 4 Oa om. | 8 τετραγώνου om. | ante ἐστι add. αὐτοῦ | 

9 ὡμολόγει | 10 ἐπεὶ | 17. 18 τὸ ἄρα --- τετραγώνου om. | 21 ἐνάγων | τὰ ζητούμενα | 22 et 

ἡνῶσιν om. | διά τινων | 27 τοῦ (ante εἰδέναι) | 28 τύχη | 80 ὅτι om. | τὸ om. | 16,2 τὰς 

ἀπορίας om. | 1 ἣ ὃ -- τετράγωνον om. | 7. 8 ἣ παντὸς τετραγώνου om. | 8 τίϑεται | 12 τὸ 

(ante xa.) | 18 καὶ —15 καϑόλου om. | 17. 18 καὶ--- ἀγνοεῖ om. 

"Avel τοῦ ἐπίστασϑαι i. 6. pe 23,11—15 ἔλεγε. 12 εἰς τὸ ἐπίστασϑαι] non liquet | 

Μ 

14. 15 ὥστε φαμὲν καὶ. 
gi possunt). Τουτέστιν ἤτοι χατὰ τὸ 

t 
ἢ. 117: — — — — (quae praecedunt vix le ἦτ 

χαϑόλου ἢ χατὰ τὸ μεριχόν i. 6. pe 19,13—18 ἐστί. 15 εἰ τὰ καϑόλου μανϑάνει τις | 

17 τὸ alt. om. 

Σοφιστικὸν τρόπον εἰπὼν αἰνίττεται χαὶ τοὺς χυρίως σοφιστὰς χαὶ τοὺς διαλεχτιχούς. 

ἀμφότεροι yap... συλλογίζονται χαὶ ἐξ εἰκότων χαὶ τεχμηρίων. ἀληϑῆ μέντοι. οὐ μὴν 
A . 5] Ls ὃ τε = Ἂν ee 4 ἐπ ἣΞ ΔΑ fn, ᾿ = ΄ λέ: . a 5 91 ΤΊ 28 ¢ 

χατὰ τὸν ἀποδειχτιχὸν χαὶ ἐπιστημονικὸν τρόπον. οἷον οἱ λέγοντες 1. 6. Po =1,11—-=0 ὁ 

αὐτός. 14. 15 εἶναί --- ἔχειν] . .. καὶ ὠχρὰν εἶναι | 15 ἐπειδὴ om. | 20. 21 ὑπάρχει - τὸ 

t 
΄ = a " 

ὑποχείμενον om. | 21 et 22 Ψψιμμίϑιον | 27 post πάσης add. ἡμῖν | μετρητιχὸς ὧν. 

Οἷον ὅτι ἡ σελήνη τοιῶσδε φωτίζεται ἤτοι ποικίλως, διότι σφαιροειδής ἐστιν. ἣ ὅτι ἡ 

ΥἹ ἵσταται, διότι κέντρου λόγον ἐπέχει ἢ ὅτι . - . διὰ τὴν ὑποδρομὴν τῆς σελήνης. ἢ ὅτι ἡ 

σελήνη ἐχλείπει διὰ τὴν ἀντίφραξιν τὴν ὑπὸ τῆς γῆς- τότε γὰρ χαὶ λέγεται ἐπίστασϑαι, ὅταν τὸ 

αἰτιατὸν. .. αἰτίου. ὥσπερ ὅτε οἴδεν ὅτι ἡ σελήνη τοιῶσδε φωτίζεται διὰ μέσου τοῦ σφαιροειδῆ 
Ly 
ΓΙΟΥ͂, 

εἶναι ἢ τὴν ἔχλειψιν τὴν ἡλιαχὴν διὰ μέσου τοῦ ὑποτρέχειν τὴν σελήνην - - - τὸ αἰτίων. 

εἰπὼν τὸ προτέρων. ἐνδέχεται γάρ τι πρότερον μὲν εἶναι κατὰ σχέσιν τὴν συλλογιστιχήν. 

οὐ μέντοι γε xal τοῦ πράγματος. οἷονεί τις συλλογίσαιτο ... πρότερον. τοὐναντίον γὰρ 

τὸ τετοχέναι αἴτιον ἐστὶ τοῦ γάλα ἔχειν. τότε γοῦν τις δυνήσεται ποιῆσαι ἀπόδειξιν, ὅταν 

ὃ μέσος λαμβανόμενος ὅρος οὐ μόνον ἐστὶ πρότερος... ἀλλὰ wal αἴτιος τοῦ συμπεράσμα- 

τος. οἷον εἴ τις διὰ μέσου τοῦ τετοχέναι συλλογίσαιτο τήνδε τὴν γυναῖκα γάλα ἔχειν. οἷον 

ἥδε ἡ γυνὴ τέτοχεν. ἣ τεχοῦσα γάλα .... γάλα ἔχει"." 

᾿Ἐπεξηγεῖται i. 6. ps 30,18 --- 97,11 τῇ πλευρᾷ. 21 εἰ —24 ἐδήλωσεν] δηλοῖ yap | 

25 φησὶ γὰρ ὅτι om. | 25. 26 ὅπερ --- εἶναι om. | 26 post πλευρᾷ add. ... ὃν ὡς ψευδὲς | 

B* 
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εἴγε | 27,3 οἷον —5 εἶναι om. | 5 εὕροις | 6 σύμμετρον tH πλευρᾶ bis u. v. | 7 post μ΄ add. 
νῦν δὲ 9 ἐστίν | 7 τὸ τετράγωνον om. | 9 πολλαπλασιαζόμενος | 10 οὐδεὶς ἀριϑμὸς. 

My κατὰ συμβεβηχὸς i. 6. ps 28,6—11 ἔχειν. 7 ph vad? αὑτὸ εἰδέναι | 10 αὐτὸ. 

Th ξυνιέναι, τουτέστι τῶ εἰδέναι τί σημαίνει ἢ τί ἐστιν. ἀλλὰ vat tw εἰδέναι ὅτι ἐστί. 

χαὶ σχόπει ὅτι νῦν φησιν ὅτι καὶ κατὰ δύο τρόπους δέον εἰδέναι τὰ ἀξιώματα i.e. pe 28,20 Ua. 

Ὅτι τὸ πρότερον διττόν, τὸ μὲν πρὸς ἡμᾶς, τὸ δὲ πρὸς τὴν φύσιν. χαὶ πρῶτα μὲν τῇ 

φύσει λέγονται τὰ κοινὰ καὶ χαϑολιχά, ἅπερ ἡμῖν ἐστιν ὕστερα. πρῶτα δὲ κατὰ thy αἴσϑησιν 

χαὶ xa}? ἡμᾶς τὰ μεριχά. ὕστερα δὲ τὰ καϑόλου "." 

Ἄμεσοι δέ i. 6. pe 30,5 sq. 7 ἄλλη om. | πᾶσα —11 ἐχάλεσε om. 

ἐστι om. | 12 οὐχ ἐδεήϑημεν | 14 ef τύχοι om. | 17 δὲ om. | 21 οἷον --- 27 ὅτι] πάλιν | 

27. 28 τὸ δὲ --- οὐσία om. | 28. 29 λέγω — xal om. | post 29 ἄμεσος sic pergit: τὸ αὖ- 

11 ἀναπόδειχτος | 

ϑυπόστατον οὐσίας χαὶ αὕτη ὁμοίως. τὸ ζῶον ἄρα οὐσία. ἄλλως. xupiws μὲν ἀπόδειξις 7 

éx τῶν πρώτων τὰ δεύτερα πιστουμένη, ὅταν συνδράμη i. 6. P. 31,13—17 ὀνόματος. 

14 γνώριμον εἶναι. 
f 117¥ — — — (initium folii legi non potest). χοινὸν μὲν οὖν i. 6. p. 85,21--- 36, 17 7 

ἀντίφασις. 23 γίνεσϑαι post μηδὲν colloc. 24 post ἀγαγεῖν add. ἀλλ᾽ ὅσαι μὲν τῶν ὑπο- 

ϑέσεων γνώριμοι καὶ ἃς ἅμα tH ἀχοῦσαι προσίεται. ὁ μανϑάνων, ὑποϑέσεις αὗται χαλοῦνται. 

οἷον | 86,1 τίϑενται [2 χαλοῦνται | ante δύο add. ἣ ὃ μὲν om.| 5. 6 ἕως ὧδε τὰ τῆς 

7 ἐναντίον | 9 εἰ (post utrumque οὔτε) | αἱ superscr. | 10 ὡς ὁμολογούμενον ὁ γεωμέτρης] 

12. 18 χαὶ --- πλάτος om. 

ὁρισμός ἐστιν i. 6. Ρ. 85,2--19 χατὰ συμβεβηχός. 2 τί ἣν om.|3 post ϑνητὸν add. νοῦ 

15 ἐπιστημῶν om.| 17 post ἀντίφασις sie pergit: 6 γὰρ ὁρισμός: 

χαὶ ἐπιστήμης δεχτικόν | 4 ἀπόφανσις | 5 δήπου om. | 11. 12 ἐξήγησις — ϑνητόν om. | 1d 

ὅταν --- 17 τοῦ ἀνθρώπου om. [ 18 χαὶ ἀπόφασις om. 

Προγινώσκειν τὰ πρῶτα: xai γὰρ εἰ i. 6. po 92,24 --- 588,4 δικαιοσύνης | 24 διὰ] τῶν | 

26 λέγει | 28 εἴη om. | 58,1 ὁ σωχράτης εὖ μάλα χαὶ ἀσφαλέστατα 2 λέγοντα εἶναι. 
> ‘ 5 ᾧ ϑυααπὶ}ς ΄ “ 5 2 " ’ 8 o7 Ὁ ιν . ~S ’ 
Act γὰρ δὲ ὃ ὑπάρχει ἕκαστον: Οἷον εἰ τὸν διδάσκαλον φιλοῦμεν διὰ τὸν παῖδα, τὸν 

παῖδα μᾶλλον φιλοῦμεν (cf. pe 37.21. 22). χαὶ γὰρ ὅταν i.e. pe 88,9 sq. 10 τοῦτο αὐτὸ διὰ 

12 ϑερμὸν διὰ | μᾶλλον ϑερμὸν | 13 ὑπάρχοι om. | 18. 14 πολλῷ --- ὑπάρξει] ἣ χιὼν Ψυχροτέρα. 

post quae pergit: ἐντεῦϑεν χαὶ τὸ ἀπορούμενον λύεται... 7] ὁ ϑάνατος ἐν τῇ μαχαίρα 7 ἐν 

τῇ κινήσει ἡ ϑερμότης, ἐπεὶ διὰ τὸν οἶνον μεϑύομεν χαὶ ϑνήσχομεν διὰ τὴν μαχαίραν. καὶ 

ϑερμαινόμεϑα ὑπὸ χινήσεως. Συμβήσεται δὲ τοῦτο: ‘To ποῖον i. 6. ‘pe 40,18 — 29 τὸ 

συμπέρασμα. 11. 18 τοῦτο — συμπεράσματος om. | 19 δ᾽ ἂν τῶ μὴ ἐγνωχότι | 20 τἀναντία | 23 τι 

om. | 24 6° ἃ καὶ [ καὶ alt. om. | 25 καὶ tert. om. | 27. 28 εἰ γὰρ — ἐγνωκώς οἵη. | 29 ἄρα 

om. | ἐγνωχότα. 

Barocctanus 155 [Coxe I 265 cf. etiam huius vol. 2 p. XXXIII. XXXIV] 

chartaceus saec. XV foliorum 416 inde a f. 263 Philoponi in Analyt. Post. 
libr. I commentarium continet. e paucis, quae Ad. Torstrik notavit, hune 

codicem apparet codd. RU similiorem esse. ') 

p- 333,8 τοῦ om. | 15 στοχάσηται | ὁμοίως om. | 17 στοχάσηται | εἰσιν om. | ἐρωτήσει. 

Oxontensis Collegii Novi 236 [Coxe I 86 cf. etiam huius vol. 2 p. XXXIV] 

chartaceus saec. XVI foliorum 394 a f. 218, quod inscr. Ἰωάννου ἀλεξαν- 

δρέως σχολιχαὶ ἀποσημειώσεις χτλ. (= Ua), Philoponi in Analyt. Post. libr. I 

commentarium continet. quae Ad. Torstrik ex initio et fine commentarii 

1) de Baroccrano 87 οἵ, p. XI n. 1. etiam in Baroce. 157 membr. 5866. XIII, qui 

f. 1—117 Analyt. et Prior. et Post. cum scholiis miscellaneis continet, e Torstrikii schedis 

Philoponea esse cognoscitur, velut An. Pr. p. 21,22—25,240, 29—241,1. sed haec e 

scholiorum farragine expiscari vix operae pretium sit. 
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‘notavit, paene omnia cum U consentiunt, velut p. 999, Ὁ τουτέστιν — 

8 χρόνῳ om. 

Mosauensis 313 [Matthaei p. 205. 206 cf. vol. I] 3 p. XXII] olim 326, 

nune 455, e monasterio Iberorum, foliorum 435, e duobus constat codicibus, 

quorum posterior bombycinus saec. XV ine. f. 295. ex quo quattuor foliorum 

photogrammata mihi suppetebant. f. 345" inscr. Tod φιλοπόνου σχόλια εἰς 

τὴν ἀποδειχτιχήν. βιβλίον Gtov: Σχοπὸς ἐστὶν ἐνταῦϑα τῶ ἀριστοτέλει περὶ τοῦ 

ἀποδειχτικοῦ χαὶ ἐπιστημονιχοῦ διδάξαι συλλογισμοῦ... des. f. 373% in verba 

οὗτος ἀγχίνους: Τέλος τοῦ πρώτου βιβλίου τῆς ἀποδειχτιχῆς (cf. p. Χ. ΧΙ. XVIII). 

ibidem inscr. ἀρχὴ τοῦ δευτέρου βιβλίου τῆς ἀποδειχτιχῆς"." “Ev μὲν τῷ πρώτω 

βιβλίω τῆς ἀποδειχτιχῆς (p. 334,2) ... des. f. 394 in verba ἢ ἀπόδειξις γινώσχει 

τὰ ἐπιστητὰ πράγματα zat ἀποδειχτά (p. 440,12). 

ν. 334,2— 336,18. 16 ἀποδείξεως, om. ἐν τῇ | 22 ἀναλυτιχὴ | 29 ἀναλυτιχὸν | αὐτοῦ | 

335,5 ἀποδείξεως | 6 τιμιώτερον | 7 χαϑότι γνωστὸν | 9 ἀναλυτικὰ | 12 διδάσχει | 15 πρόεισιν | 

22 τὸ χῦρος ἔχει ὁ μέσος ὅρος | 25 οὕτω | 26 λαβὼν | 34 ἀνάλυσις λέγεται alt. 1. | 3d ἐπὶ τὰ 

ἁπλᾶ om. 896,06. ἄρα om. 18 in ἀνάγονται des. f. ὁτόν. 

». 457,1--- 440,12 (f. 393%). 7 ἀσαφῶς | 13 τῶ γένει | 25 λογιχὸν | 29 χοινὸν | 51 ante 

ἡ add. καὶ | 438,5. post ὅτι add. 7 | 10 ἵστανται | 16 τοῦτο om, | 22 γινώσχομεν | 24 lemma 

om. | 439,3 δὲ om. | 6 αὐτῇ | 13 εἰ δ᾽ οὖν | 14 φασι | 15 μὲν alt. om. | 16 det habet v. Add. 

et Corr. | 20 παρὰ | 22 lemma om. | 26 οὖν om. γενομένη | 27 post διὰ ine. f. 941 yi, | 

28 ante νοῦς add. ὁ | 29 λογισμὸς v. Add. et Corr. | 31 γινώσχειν τὰς ἀμέσους προτάσεις καὶ 

γνωρίζειν | 440, 1 γὰρ | γνωσϑεῖσιν om. in lac. (aut in photogrammate non est expressum) | 

2 post ὥσπερ add. ἀρχὴ v. Add. et Corr. | ἄλλη ἀρχὴ om. | 3. 4 ἀποδείξεως zat om. in lac. 

(sed γ. ad vs. 1) | 4 οὖν | 7 post ἀληϑέστερον add. ἕτερον | 8.9 χαὶ ἡ om. | 1] ὡς ὁ νοῦς 

om. in lac. (sed v. ad vs. 1). 

Hauniensis gr. 209 [I. Erichsen p. 31] chartaceus saec. XVI—XV 

in fol. prioris libri commentarium Philoponeum continens ab I. Heiberg 

inspectus est, qui haec notavit, e quibus codicem plerumque cum a (a’) 

consentire apparet: 

p> 1—5, 14 παραδειγμάτων. 1—4 ᾿Ιωάννου ἀλεξανδρέως tod φιλοπόνου ἐξήγησις els τὸ 

πρῶτον τῶν ὑστέρων ἀναλυτιχῶν ἄτοι τῆς ἀποδειχτιχῆς rubr. inser. | 5. 6 τοῦτο τὸ βιβλίον, 

λέγω δὴ ὁ περὶ ἀποδείξεως λόγος, τέλος ἐστὶ τῆς λογιχῆς πραγματείας | 6 μαϑήματα | 7 te om. | 

8 zai om. | 9. 10 οὕτως zai ἐπὶ τούτων ὡς χἀπὶ τῶν ἄλλων 660 προέλθϑωμεν | 12 ἢ] καὶ | 

17. 18 post ἀδύνατον add. ἐστι] 2,2 ἐδείξαμεν | 2. 3 6 te σοφιστιχός, ὁ διαλεχτιχὸς χαὶ ὁ 

ἀποδεικτιχὸς | 5 ἐν ᾧ | δὲ post 6 διδάσκει colloc. | 7 ἐλέγχοις om. | 8 ἐπὶ τὸ] καὶ ἐπὶ τῷ | 

ὡς αὐτός φησι τὰς σοφιστιχὰς | 10 τῷ utrobique | 11 ὥσπερ | 12 6 superscr. m. 1| 14 post 

μεῖζον add. ἐστι | 15 ἔλεγχος | 17 συλλογισμῶν] ἐλέγχων] 18 τοῦ om. | 19 ante τὸ add. τί] 

91 δεῖ om. | étepoxtvijtov] v in ras. | 22 διώκειν | οὐ | 23 post λογιχῆς add. πάσης | 24 οἱ 

φιλόσοφοι om. | εἰς | 27 ὀρϑὸν | 3,9 post τὸ add. μὴ | 10 γενόμενοι | 11 γνῶναι | 15 φησι 

διδασχαλία | 16 προυποχειμένης | 17 ϑέλει | 22 ante pat. add. ἡ | 29 γίνεται | 25 yap ἀδύ- 

νατον | 26 post πλευραὶ add. tod τριγώνου | 27 μείζονές | 29 lemma om. spatio 4 litt. 

relicto | 80 post yevwsxew add. οὖν [ 81 ἢ supra expunctum οἱ m. 1 | 82 εὑρίσχοντες] ες 

corr. m. 1 | 4,2 πᾶσα alt. om. | 4 post te add. καὶ πάντως om. | ὃ. 7 om. | 8 post ὥστε 

add. zai | 10 post γνώσεως add. tod | 11 τι om. | 14 προομολογουμένου | 15 éx μαϑήσεως 

— 2 εὑρέσεως | 15. 16 καὶ εἰ | 16 ἔστι δὴ οὖν ἡ] ἡ μέντοι | 17 post ταυτά add. εἰσι] 18 

ἡ alt. om. | 19 ai inc. f. ὃν [20 ἀπὸ μὲν yap | προϊοῦσα om. | 21 πρὸς tov | post μαϑητὴν 
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add. ὡς | χαλεῖται] νοουμένη | 21. 22 προσαγορεύεται — μάϑησις ut a! | 23 ante γνώσεως » 

add. γίνεται | 24. 25 προβαίη ἂν | 26 εἴχομεν ζητεῖν] ζητήσαιμεν ἂν | 28 μαϑεῖν | ὅπερ] 

τοῦτο γὰρ | 5,1 post τοῦτο add. τοῦδε | 2 λευχότερόν | post αἴσϑησις add. αὐτὴ | mpo- 

χέοιτο | 3 ὑποδείχνυσιν, om. pot | 4 ἄλλως te καὶ | διανοητιχὴν — ἀποδειχτιχὴν | xat alt.] 

αὐτὴν | 5 post χαϑολικώτερον del. χατιὼν | 6 πεΐστεις | 8 post πᾶσα add. 6é| 10 αὕτη 

om. | δειχνύει. 

p- 331, 1— 333,29. 1.2 lemma om. | 8 post dv add. xai| 9 μὲν οὖν ἐν τῇ | 11 xat 

om. | 14 πραχτιχὰ | 15 ἔχει om. | 17 χαὶ τὰ om. | βούλεται | 18 τεχνιτοῖς | ἀπαιτεῖ | 19 ἐ- 

ϑέλοι | 20 τὰ om. | 22 zal om. | 24 ὑποζυγίῳ χρώμενον 7 ναυσί | 25 πάντα ταῦτα | 27 μέχρι 

zai | 29 ἄρα] ἔσται | 582,1 ὡς εἴρηται, om. ὅτι | 2 et 2. ὃ συλλογισμῶν | 5 post ταύτη add. 

δ᾽ | 5.6 ἔστι δὲ καὶ σοφία ἢ | post πάμπαν add. τῇ ἐπιστήμῃ | 7 αὕτη ἂν χαλοῖτο | 8 εἰδῶν 

om. | post χληϑεῖσα add. ἀπὸ τοῦ | 9 οὖσα] εἶναι | ἡμῖν σαφῆ | 12 σαφέστατα δὲ ὅτι ἡ] ἡἣ 
δὲ [14 post ἐπιβλητιχῶς add. τῇ φύσει ταύτης πλησιάσαι ἣ μᾶλλον | 14.15 ἔχειν τὴν φύσιν 

αὐτῆς | 15 post ἔχειν alt. add. αὐτήν | ἐστιν om. | 16 σαφέστατά ἐστι χαὶ φανότατα | 18 ὃς 

om. | 19 ἀστέρων | ταῖς μὲν] ἀλλὰ ταῖς | 20.21 δηλαδὴ τῶν λοιπῶν ἄστρων | 21 post οὖν 

add. ἡ | 24 ἃ πρὶν] ἅπερ | τοῦτο om. | 25 τῶν νοηρῶν | 26 ἐλέγομεν | 27 εὕρησιν | ϑετέον | 

29 lemma om. | 30 post φυσιχὴν add. ϑεωρίαν | ante ἣν add. ody, om. οὐ | 338,2 ἢ pro 

altero εἴτε | 3. 4 lemma om. | 5 ἀπηριϑμιημένης | ἡ om. | 6 τοῦ μέσου ὅρου post χρόνῳ 

colloc. | ἀσκέπτῳ] ox 6 ot corr. m.1 | εὕρησις u. v. | 9 ἵνα] ἐν w | εὕρησις | γίνεται | 12 σκέ- 

ψαντος | ἀπὸ tod | 16 ἀγχίνοια τὸ τοιοῦτον | εἰδὼν pr. | δύο om. | φίλους] τ corr. m. 1 | 20 

φησὶν ὁ πλάτων | 21 od δεῖται] οὐδαμῶς | 22 ψευδονύμως | 23 post τοιαύτην add. οὖν | 

25 lemma om. | 26 post φησὶν add. 6 | εὐθέως πάντα om. | 27 ἅπερ εἰσὶ τὰ αἴτια | 28 τὰ 

prius om.| 29 zat] ἃ | ἤδη] 7 corr. ex ἐ πὶ. 1 | τέλος tod πρώτου τῶν ὑστέρων ἀναλυτιχῶν 

subser. 

Vinpononensis phil. gr. 155 [Nessel p. 90 cf. vol. V1 p. XII] char- 
taceus in quarto saec. XVI foliorum 271 f. 89° inscr. Ἰωάννου τοῦ φιλοπόνου 
ἀλεξανδρέως ἐξήγησις: PU σχολιχαὶ ἀποσημειώσεις, ex τῶν συνουσιῶν ἀμμωνίου 

τοῦ ἑρμείου, μετὰ τινῶν ἰδίων ἐπιστασιῶν εἰς τὸ ἃ“ τῶν ὑστέρων ἀναλυτιχῶν 

ἀριστοτέλους. f. 227% inscr. ᾿Ιωάννου ἀλεξανδρέως ἐξήγησις, εἰς τὸ δεύτερον τῶν 
ὑστέρων ἀναλυτικῶν ἀριστοτέλους. f. 2110 subscr. Φιλοπόνου τῶν, εἰς τὸ β΄" τῶν 
ὑστέρων ἀναλυτιχῶν ἀριστοτέλους τέλος. μαϑουασαλα τοῦ χαὶ μαχεῖρος χόπος 
ἁρπαχτιχὸς χαὶ ἐν ἐπιδρομῇ χαὶ ἐν ξενιτεία χαὶ σπάνει τῶν χρειῶν πολλῇ. εἰ δὲ 

βούλοιτο, χαὶ ἐν διωγμοῖς χαὶ ἐν ἀσϑενείαις πολλαῖς χαὶ χαιριχαῖς ἀνωμαλίαις 

χαὶ μεταβάσεσι συχναῖς, εἰπεῖν τις, ἐχεῖνος οὐχ ἁμαρτήσει τοῦ πρέποντος, ὃς 
δ᾽ ἂν εἴη: Οὐ quae H. Diels contulit (p. 1—2,22) et quae ipse contuli 
(p. 2,23 —8,12 δυνάμει = f. 89'—92", p. 327,7 —336, 36 = f. 224¥—228¥, 
p. 440,4 εἰ γοῦν —12) paene omnia, etiam manifesti librarii errores, 

velut p. 331,8 προὐϑείημεν δ᾽ dv χαὶ ὑμεῖς, p. 333,20 ἑνωποιόν, p. 440,0. 

7 τουτέστιν — μόνος iterata, cum Aldina congruunt, a qua haec tantum 

discrepant: 

p- 1,4 post titulum add. lemma πᾶσα -- γνώσεως, ut omnino lemmata non tam plena 

exhibet quam ἃ | p. 2,15 ἀπάτης habet | p. 4, 24. 25 εἰς --- μαϑήσεως in mrg. inf. τη. 1 | 

Pp. 7,15 προγινωσχόμενα | 19. 20 τὸ --- ταῦτα om. 
p: 827,7 ἐχεῖνος | 11 σύνδεσμος 6 γὰρ om. | 18 δοξάση | p. 329,10 ἀσύμμετρον | 23 ἀδυ- 

νάτου | p.331,2 σοφίας, post quod add. τὰ μὲν --- μᾶλλον ἐστίν | 21 et 25 ἐβουλευσάμεϑα | 

p> 339,8. οἱονεὶ σαφία | 10 τέ om. | 30 post τῶν induxit ἁπλῶς τὴν | pe 333,26 ὋὉ -- ἐγνώ- 

ρισεν om. | p. 384,9 ἐν τῇ | pe 335,33 xal ἡ -- γὰρ om. 

p- 440,10 εἰ δὲ. 
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Epirionum principum Aldinarum posterior mihi innotuit, quae 

prodiit Venetis in Aedibus haeredum Aldi Manutii Romani et Andreae 
Asulani Socert, Mense Decembri MDXXXITIT wna cum ‘Incerti authoris? 

et Eustratii commentariis. ex epistula Aldi Pii Manutii ad Albertum Pium 
Carpensium principem priori editioni anni MDIIIL praemissa, quae initio 
posterioris repetitur, haec noto: 

Ioannis Grammatici .... in priora Philosophi resolutoria commentarios statim post Am- 

montium in librum de interpretatione (ut par erat, et librorum Aristotelis ordo exigebat) excusos 

cura nostra publicare constitueram. Sed quia, quos is ipse Philoponus in resolutoria poste- 

riord composuit, paratiores correctioresque haberentur, illos nunc damus, daturi deinceps deo 

favente et reliquos. Quoniam vero inter imprimendum varia nobis fuere exemplaria, nihil aut 

addere, aut diminuere, aut commutare audentes (temerarium enim id quidem) quae varia visa 

sunt, asteriscis signanda curavimus, inde operi absoluto addenda, quo unicuique pro arbitrio 

suo de illis liceret ditudicare. In secundum etiam resolutoriorum hbrum duplicem nacti exposi- 

tionem, utranque iussimus informandam. 

Quibus in praefatione posterioris editionis haec adduntur: 

Ioannis Grammatici libros in Aristotelis posteriora resolutoria denuo impressuri, dedimus 

operam, ut exirent emendatiores, quam antea fuerant. itaque ex doctissimorum hominum lucu- 

brationibus multa, in quibus vera lectio desyderabatur, castigavimus. 

Mantissa f. 116'—123¥ inscr. Avagopat, εἰς tas σχολιχὰς ταύτας anooy- 

μειώσεις, ἃς ἐν ἑτέρῳ εὕρομεν ἀντιγράφῳ. ἢ 

In Scuonus ἃ Brandisio ἃ. MDCCCXXXVI editis p. 195—251 multa 
sunt ex editione Aldina excerpta, cuius menda nonnulla, plerumque con- 

iectura sublata sunt. 

II ANONYMI IN ANALYT. POST. LIBR. II: 

Parisinus 1917 [v. supra p. X et Waitz Organ. I 24. 25] in f. 2577 
exeunte inscr. tod αὐτοῦ φιλοπόνου εἰς τὸ δεύτερον τῆς ἀποδειχτιχῆς: “Iva τῷ 
σχοπῷ τοῦ προχειμένου βιβλίου παραχολουϑήσωμεν χαὶ τῇ γριφώδει ταύτη τοῦ 

ῥητοῦ ἐπαγγελία et spatio relicto in ultimo versu διαλαβὼν 6 ἀριστοτέλης 
ἐν τῶ πρώτω βιβλίω τῆς ἀποδειχτικῆς ... GAN ἰδίαν τὴν περὶ αὐτοῦ διδασχαλίαν ἐν 

τῶ περὶ αὐτοῦ βιβλίω ποιήσασϑαι :--- (f. 257% med. i. 6. Leo Magent. cf. p. VIII) 
φέρε ὥσπερ χοινὰ ϑεμέλια τῆς tod ῥητοῦ ἐξηγήσεως προλάβωμεν xth., quae 

verbis ἵνα tH σχοπῶ. .. ἐπαγγελία continuari perspexit Brandis (Schol. 

p. 240> 24. 25; aliter iudicat Waitz 1. 6.) Anonymi commentarius inc. 

1) tertium haee commentaria edita sunt Venetiis a. MDLVIII. — Versionibus Latinis, 

quas Fabric. Bibl. Gr. 1Π 331 X 646 (ed. Harless) commemorat, adde Commentaria in 

libros Post. Resol. Arist. Recens cum Graeco exemplari per Philipp. Theodosium collata. 

Venettis 1542. 1550. 
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f. 259", initio (f. 259 et 260) scholiis miscellaneis (velut f. 259" scholion 

νιχαίας nomine inscribitur) in marg. ascriptus. des. f. 272". ante Theodori 

Ptochoprodromi paraphrasin, quae ine. f, 273", repetitur illud Magenteni 

prooemium διαλαβὼν ... ποιήσασϑαι. codicem ipse Parisiis contuli. 

Laurentianus LXXXV 1 [ν. supra p. XI. XII] inde ἃ f. 251" Anonymi 

commentarium cum prooemiis Parisini 1917 continet, quocum omnino 

summa est consensio. collatus est a Guil. Rabehl. 

Marcranus 225 [y. supra p. XVI] f. 448’—467 Anonymi commen- 

tarium continens collatus est a Guil. Rabehl. 

Oxontensis Collegii Novi 236 [ν. supra p. XX] post Philoponeum in 

Analyt. Post. libr. 1 Anonymi in libr. IL commentarium continens Tor- 

strikii testimonio hic ad verbum cum Aldina congruit. 

Laurentianus LXXI 15 [Bandini ΠῚ 9. 10] membranaceus in quarto 

saec. XV foliorum 40 in fine mutilus non plus duobus quaternionibus ex- 

scissis testimonio Iosephi Heeg Monacensis, a quo ‘f. 21’—40V partim collata 

partim descripta sunt; f. 1"—21" Guil. Rabehl partim contulit partim 

descripsit. f. 11 inser. ἐξήγησις εἰς τὸ δεύτερον τῶν ὑστέρων ἀναλυτιχῶν. Διαλαβὼν 

6 ἀριστοτέλης ἐν TH πρώτω βιβλίω τῆς ἀποδειχτιχῆς - «. GAN ἰδίαν τὴν περὶ αὐτοῦ 

διδασχαλίαν ἐν τῶ παρόντι δευτέρω βιβλίω ποιήσασϑαι. sequitur alterum pro- 

cemium φέρε ὥσπερ χοινὰ ϑεμέλια τῆς τοῦ ῥητοῦ ἐξηγήσεως... ἀλλὰ λόγων 

πλειόνων δεῖται χατασχευαστιχῶν, quod infra p. XXVII—XXX proponam. 6 

scholiis ipsis, quo magis intellegatur, quod supra p. VII dixi, multa solitam 

lectionum varietatem excedere, multa prorsus alia esse, haec eligo: 

ν. 547,3—7 ἢ μή om. | post 9 ϑέλομεν add. ἔστι δὲ φύσει μὲν πρότερον τὸ εἰ ἔστι τοῦ 

ὅτι ἐστίν. ὅσα (1. ὁ) γὰρ τὸ ὅτι ὑπάρχει τόδε tHe ζητῶν ὡς ὁμολογούμενον ἤδη τὸ ὑποχείμενον 

λαμβάνει περὶ οὗ ζητεῖ. οὐ γὰρ ζητεῖ εἰ ἔστιν, ἀλλ᾽ εἰ ὑπάρχει αὐτῶ τι ἣ μή | 10. 11 ut 

omnia lemmata om. | 12 ἃ ζητοῦμεν εὑρεῖν εἰ | 14 εἰ γὰρ ἔστι τι ζητήσαντες ἢ μὴ γνοίημεν 

ὅτι ἔστι, τὸ τί ἐστι μετὰ τοῦτο ζητοῦμεν | 15 καὶ] δηλαδὴ τὸ | τουτέστι om. | τόδε πότερον | 

post ζητοῦμεν add. τοιοῦτον | 16, post ὅτι add. ἐκλείπει || pe 548,21 τὸ μέσον ζητοῦμεν] 

ζητοῦντες οὐ ζητοῦμεν (adde el) ἔστι τι μέτον ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ μέσον ζητοῦμεν ὁποῖόν τί ἐστιν | 

93 ἐν habet | p. ὅ49,9. 10 λέγω δὲ τὰς τοιαύτας ζητήσεις, τήν τε τοῦ ὅτι καὶ τοῦ εἴ ἐστιν, ἐπὶ 

μέρους χαὶ ἁπλῶς. ἀλλ᾽ ἐπὶ μέρους μὲν λέγω τὴν τοῦ ὅτι ζήτησιν, ὁπόταν ζητεῖται εἰ τὸ 

χατηγορούμενον ὑπάρχει τῶ ὑποχειμένω, οἷον εἰ τὸ ἐχλείπειν ἢ αὔξεσϑαι ὑπάρχει tH σελήνη. 

τὸ γὰρ τοιοῦτον πάϑος καὶ σύμπτωμα κατηγορούμενον χατὰ τοῦ ὑποχειμένου ἤγουν τῆς σελήνης, 

λέγω δὲ τὸ ἐχλείπειν ταύτην ἢ αὔξεσθαι, τί μέρος ἐστὶ τοῦ ὑποχειμένου ἤτοι τῆς σελήνης. 

διὸ χαὶ ἐπὶ μέρους χαί (καί deleverim) τις ζήτησις τὸ τοιοῦτόν ἐστι. χαὶ γὰρ ἐν τοῖς τοιούτοις 

τοῦ ὅτι ζητήμασι τοῖς ἐν παραδείγμασι ζητουμένοις μερικὴ ἡ ζήτησις γίνεται. ζητεῖται γὰρ εἴπερ 

ἡ τῆς σελήνης ἔκλειψις μέρος ἐστὶ τῆς σελήνης καὶ εἰ ἡ μείωσις ἢ αὔξησις ἐστί τι πάϑος ἢ 

σύμπτωμα αὐτῆς. καὶ yap ἔνϑα περὶ κατηγορουμένου ἡ ζήτησις, χαὶ πῇ μερική ἐστιν. ἔνϑα 

δὲ περὶ ὑποχειμένου καὶ οὐσίας, ἁπλῆ ζήτησίς ἐστιν. 

ν. 550,5—18. ἐχτίϑησι δὲ καὶ παραδείγματα φάσκων. εἴ τις ζητοίη τί ἐστιν ἔχλειψις, 

ἡνώσεται πάντως ὅτι στέρησις φωτὸς ἀπὸ σελήνης ὑπὸ τῆς ἀντιφράξεως τῆς γῆς- εἰ δὲ χαὶ 

τὸ διὰ τί ἐστιν ἔχλεινις ἢ διὰ τί ἐκλείπει ἡ σελήνη αὖϑις ζητοίη, τὸ αὐτὸ πάλιν εἴσεται, ὅτι 

διὰ τὸ ἀπολείπειν τὸ φῶς ἀντιφραττούσης τῆς γῆς. ὁμοίως χαὶ εἴ τις ζητοίη τί ἐστι συμφωνία, 
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εἴσεται ὅτι ἀναλογία ἐν ῥυϑμοῖς τοῦ ὀξέος καὶ τοῦ βαρέος, ἣ ἐν διπλασίω λόγω ἣ ἐν τριπλασίω 

ἢ ἐν ἡμιολίω ἣ ἐν ἐπιτρίτω. εἰ δὲ καὶ τὸ διὰ τί συμφωνεῖ τὸ ὀξὺ τῷ βαρεῖ αἱροῖτο μαϑεῖν 

6 ζητῶν, χαὶ οὕτως τὸ αὐτὸ γνώσεται, ὅτι διὰ τὸ ἔγειν ἀναλογίαν ἐν ἀριϑμοῖς ἐν τοῖς ῥηϑεῖσι 
Sf] ᾽ ’ ἢ ‘ H 

λόγοις. πάλιν ὁπόταν ζητῆται ἐπὶ τῆς τοῦ ὅτι ἄρα ἔστι συμφωνεῖν τὸ ὀξὺ xal τὸ βαρύ, 

τοῦτο (fort. τότε) ζητεῖται ἄρα ἔστιν ἀναλογία αὐτῶν ἐν ῥυϑμοῖς ἢ οὔ. μαϑόντες δὲ ὅτι 

συμρωνεῖ τὸ ὀξὺ τῶ βαρεῖ ἐν τοῖς ῥηϑεῖσι λόγοις, τότε πάλιν ζητοῦμεν τίς ὁ λόγος καὶ 
ΠῚ » | ᾽ | 

~ , > ~ 

ἡ αἰτία τῆς συμφωνίας αὐτῶν. 

Pp. 552,9—14. ἔνστασιν ἐνταῦϑα λύει. ἐνέστη γὰρ ἄν τις ἴσως ὅτι ἐπειδὴ ὁ ὡρισμὸς 

καϑόλου καὶ καταφατιχός ἐστιν, ἡ ἀπόδειξις δὲ (Gta) συλλογισμοῦ, εἰσὶ δὲ συλλογισμοὶ ἐν 

πρώτω σχήματι καϑόλου καὶ χαταφατιχοί, διὰ τί λοιπὸν ὃ ὁρισμὸς οὐχ ἔσται ταυτὸν τῇ 

ἀποδείξει. ἣν (1. τὴν) δὲ ἔνστασιν ἐπιλύει διὰ τοῦ ἐπάγειν. εἶτα οὐδὲ ἐπί τινος τῶν 

πεφυχότων συνάγεσϑαι συμπερασμάτων ἐν πρώτῳ σχήματι χατηγοριχῶς καὶ ἀποδειχτιχῶς 

ἔστιν αἱρεῖν προσαρμόζοντα τὸν ὁρισμὸν ἢ χώραν ἔχοντα ὅλως. οἷον συνάγεται ἐν πρώτῳ 

σχήματι κατηγορικῶς χαὶ ἀποδειχτιχῶς ὅτι αἱ Ὑ γωνίαι παντὸς τριγώνου δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσαι 

εἰσίν. ἀλλ᾽ ἐπὶ τούτου χώραν 6 ὁρισμὸς οὐκ ἔχει. οὐδὲν (I. οὐδεὶς) γὰρ ἔγνω Or ὁρισμοῦ πῶς 

τρεῖς γωνίας ἴσας δυσὶν ὀρϑαῖς, ἀλλὰ διὰ συλλογισμοῦ μόνον. οἷον \ 

τὸ τρίγωνον ἔχει τὰς 

ἐν πρώτω σχήματι’ τὸ τρίγωνον ἔχει τὰς τρεῖς γωνίας δυσὶ ταῖς ἐφεξῆς ἴσας (quae supplenda 

sint, apparet e vs. 9—11). αἰτία δὲ τούτου τοῦ εἶναι ἄλλο τὸν ὁρισμὸν καὶ ἄλλο τὴν 

ἀπόδειξιν χαὶ μηδὲ ἐφαρμόζειν τὸν ὁρισμὸν ἐπί τινος τῶν ἐν πρώτω σχήματι κατηγοριχῶς χαὶ 

ἀποδειχτιχῶς συμπεραινόμενον (1. συμπεραινομένων) ἐστὶν ὅτι τοῦ μὲν ἀποδειχτιχοῦ (1. ἀποδει- 

χτοῦ) οἰχεία zat πρόσφορος γνῶσίς ἐστιν ὁ ἀποδειχτιχὸς συλλογισμός. τοῦ δὲ ὁριστοῦ αὖϑις 

οἰχεία γνῶσίς ἐστιν ὁ ὁρισμός, ὡς ἐπὶ τῶν ἀποδειχτιχῶν (1. ἀποδειχτῶν) ἔχει χώραν ἡ ἀπόδειξις. 

οἷον ὡς ἐπὶ τοῦ ἔχειν τὸ τρίγωνον τὰς Y γωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας καὶ τῶν ὁμοίων τῶν χαϑ' 

αὑτὸ συμβεβηκότων φανερὸν ὅτι ἐπ᾿ αὐτῶν ὁ ὁρισμὸς χώραν οὐχ ἕξει. ἐὰν γὰρ δοϑείη 

τοῦτο τὸ εἰδέναι τὸ ἀποδειχτὸν δι᾿ ὁρισμόν (I. ὁρισμοῦ), ἔσται τὸ ἀποδειχτὸν χωρὶς ἀποδείξεως 

γινωσχόμενον, ὅπερ οὐκ ἐγχωρεῖ. οὐδὲ (1. οὐδὲν) γὰρ κωλύει τὸν αὐτὸν ἕνα ἄνϑρωπον 

διαφόρων πραγμάτων γνώσεις ἔχειν, ἰδιαζούσας μέντοι καὶ χεχωρισμένας. οἷον τοῦ μὲν ὁριστοῦ 

ἔχειν γνῶσιν δι ὁρισμοῦ ὡς μὴ πεφυχότος ἄλλως 7 δι᾿ ὁρισμοῦ γινώσχεσϑαι. τοῦ δὲ ἀποδει- 

χτοῦ ἔχειν αὖϑις γνῶσιν δι᾿ ἀποδείξεως, ὅτι χαὶ πρόσφορος καὶ οἰκεία γνῶσις ὡς εἴρηται τοῦ 

ἀποδειχτοῦ ὁ ἀποδειχτιχός ἐστι συλλογισμός. καὶ μὴ τὸν αὐτὸν γνῶσιν τὴν τοῦ ὁριστοῦ ὁμοῦ 

ἔχειν χαὶ γνῶσιν τοῦ ἀποδειχτοῦ, ὅτι καὶ ἀδύνατον τὸ αὐτὸ καὶ ἕν ὑποκείμενον, οἷον τὸ 

ὁριστόν, κατὰ τὸ αὐτὸ xal ὁρισμῷ εἰδέναι καὶ ἀποδείξει ἢ πάλιν τὸ ἀποδειχτὸν ὁμοῦ χαὶ 

χατὰ τὸ αὐτὸ γινῴσχειν ὁμοῦ καὶ δι᾿ ὁρισμοῦ χαὶ διὰ συλλογισμοῦ ἀποδειχτιχοῦ. εἰ δέ τις 

τοῦ αὐτοῦ nal ἑνὸς ἔχειν διατείνηται γνῶσιν ἅμα χαὶ κατὰ τὸ αὐτὸ zal δι᾿ ὁρισμοῦ καὶ 

διὰ συλλογισμοῦ, ἴστω ἄτοπόν τι εἰσάγων ἀξιῶν εἰδέναι τὸ ἀποδειχτὸν χωρὶς τῆς χαταλλήλου 
᾿ - 

γνώσεως ἐχείνω, δηλονότι τῆς δι᾿ ἀποδείξεως, ὅπερ ἀδύνατον. ὁμοίως χαὶ τὸ δριστὸν χωρὶς 
- a 3. . ~ εἰ ‘ ~ ς " . ν - 

τῆς δι᾿ ὁρισμοῦ γνώσεως. ἡἣ μὲν γὰρ ἀπόδειξις τῶν χαϑ᾽ αὑτὰ ὑπαρχόντων καὶ τῶν συμβε- 
i) eo » ear € ‘ \ a> ΄ - - 

ὧν λαμβάνει. ὁ δὲ ὁρισμὸς καὶ ἡ δι΄ ὁρισμοῦ γνῶσις βηχότων ἄλλοις ἄλλων ἐστὶ δειχτιχὴ δι 
Aes aN ἀλλ) . a ᾿ς ἘΞ ΡΟΣ ν᾿ 9... 5 Ae WAR » , ea ‘ ' is \ ἊΝ 

οὐδὲν ἄλλο ἄλλω ὑπάρχειν δείκνυσι δι᾿ ὧν λαμβάνει, ἀλλ΄ ἢ μόνον ἐκείνην τὴν φυσιν καὶ τὴν 

οὐσίαν τοῦ ὁριζομένου ἐχείνου πράγματος. καὶ τούτου, φησίν, τοῦ εἶναι δῆλον (ὅτι) ἄλλο τὴν 
᾽ > . Μὴ ’ ΄ ΠΗ͂ ’ , 4. yan 5 , 

ἀπόδειξιν χαὶ ἄλλο τὸν ὁρισμόν, ἱχανὴ βεβαίωσις ἣ ἐπαγωγή. οὐδὲν (1. οὐδὲ) yap πώποτε 
ΓΝ ~ ᾽ . Η͂ » » ’ ᾿ = μ᾿ © ‘ \ ; o- v 

δι᾿ ὁρισμοῦ ἔγνωμέν τι ἀποδειχτὸν ὄν, οὔτε ἀπὸ τῶν καϑ᾽ αὑτὸ καὶ οὐσιωδῶς ovTWY 
" ~ , 4 - ΄ ~ . . fash ~ 

πράγματι οὔτε ἀπὸ τῶν ἁπλῶς συμβεβηκότων. προσέϑηχε δὲ τὸ οὔτε ἀπὸ τῶν τ 
£ Awe ᾿ PS 4 ΄ 5 ᾿ ΓΝ , , . . spell cen la Eo Poe ΣΟ afi 

ἁπλῶς συμβεβηχότων ὡς μὴ ἀποδειχνυμένων χυρίως. τὰ γὰρ χαϑ'΄ αὑτὸ συμβεβηχοότα ἀπο- 

φ.. 7 x” ῃ \ 9 cw 5 ΄ , Ἀ ” ἢ ; > Sires , 1. * 

δείχνυται. 7 ὡς καὶ αὐτῶν πολλάχις ἀποδειχνυμένων, ὅταν οἱ αἰτιώδεις AUTWY λόγοι χοινοὶ ὧσι 

χαὶ χαϑολιχοί. 

p> 596,7 post δεδειγμένον haec habet: εἰ δὲ οὐκ ἔστι τὸ ἃ τοῦ βὶ καϑολικώτερον, διατί 

μᾶλλον τὸ β αἴτιον τοῦ ἅ λεχϑήσεται χαὶ οὐχὶ τὸ ἅ τοῦ β; χαὶ εἰ τοῦτο δοϑείη ὥστε 

ἀντιστρέφειν ταῦτα πρὸς ἄλληλα, ἔσται διάλληλος δεῖξις. ἀλλὰ μὴν ἡ διάλληλος ets ἐπὶ 

ἀποδειχτιχοῦ συλλογισμοῦ χώραν οὐκ ἔχει, ὡς δέδειχται. λοιπὸν ἄρα ἐπὶ πλέον ἔσται τὸ 

a. τοῦ ᾧ. 
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Ἄλλως: — ef δὲ οὐκ ἔστι τὸ ἃ χοϑολικώτερον τοῦ B, διατί μᾶλλον λέγομεν αἴτιον εἶναι 

τὸ β τοῦ G, ἤτοι τὸ ἄχολον τῆς μαχροβιώσεως καὶ διὰ μέσου αὐτοῦ κατηγορεῖσθαι τὸ μαχρόβιον 

χατὰ πάντων τῶν ὑπὸ τὸ ὃ; εἰ οὖν τὸ ἃ ἢ χατὰ πάντων χατηγορεῖται τῶν ὑπὸ τὸ ε, ὥσπερ 

δὴ ual χατὰ τῶν ὑπὸ τὸ ὃ, ἔσονται χαὶ τὰ ὑπὸ τὸ E ἕτερόν τι ἕν μέσον χαὶ αἴτιον ἅπαντα 

ἔχοντα ἀλλότρια (1. ἀλλότριον) τοῦ B καὶ μηδεμίαν ἔχον πρὸς αὐτὸ κοινωνίαν, οἷον τὸ 7, ἤτοι 

τὸ ξηρόν. δι᾿ οὗ μέσου χατὰ, in quae ultima folii 40V verba desinunt 80Π0]18 1). 

Epitio Aldina (ν. supra p. XXIII) f. 102"—115" Anonymi commen- 

tarium continet. 

1) Etiam in Parisini 1843 f. 1991- 2011 et Barocciani 87 ἢ. 209v—213r Anonymi 

haec scholia reperiuntur: p. 567,27—568,3 568,5—12 (hoc in Barocciano solo) 575,20 

— 576,12 576, 18—21 cf. vol. II 1 p. XXI. XXII. 



10 

15 

20 

PROOEMIUM CODD. B*)RL. 

uv ~ ~ ~ , 5 ΄ \ ~ " 

Iva τῷ σχοπῷ τοῦ προχειμένου βιβλίου παραχολουϑήσωμεν χαὶ τῇ γριφώδει 
te rol ὁ ὁ ~ 5 eee , 4 σ ἐξ ‘ paar es eh sabe? yf ex mrp = ταύτῃ τοῦ ῥητοῦ ἀπαγγελίᾳ, φέρε ὥσπερ χοινὰ ϑεμέλια τῆς tod ῥητοῦ ἐξηγήσεως 

΄ - / ~ ΄ 

προλάβωμεν τὰ περὶ τῶν δ΄ διαλεχτιχῶν. τέσσαρα γάρ ἐστι τὰ προπαραχείμενα 
ἀλλήλοις, τί ἐστιν, εἰ ἔστιν, ὁποῖόν τί ἐστι καὶ διὰ τί ἐστι’ ταῦτα γὰρ ἐπὶ τῆς 

τελείας τοῦ διδασχομένου διδασχαλίας προπαραλαμβάνεται, οἷον εἰ ἔστιν ἢ λογιχὴ 

ψυχὴ χαὶ τί ἐστι. τούτων δὲ τῶν τεσσάρων προβλημάτων ἁπλούστερα τὸ et | 
Ν > > X ~s , Ἃ 

ἔστι χαὶ τὸ τί ἐστι, συνθετώτερα δὲ τὸ διὰ τί ἐστι χαὶ τὸ ὁποῖόν τί ἐστιν. ἣ 

yap ὅρου ἐστὶν 4 ζήτησις ἣ προτάσεως. χαὶ ἐν μὲν τῷ εἴ ἐστι καὶ τῷ τί ἐστιν 
σ ‘ ΄ % “~ ~ ΄ ~T \ ~ a , 

ὅρος ἐστὶν ὃ ζητούμενος, ἐν δὲ τῷ ὁποῖόν τι ἐστι χαὶ τῷ διὰ τί ἐστι πρότασις. 
> ἜΑ, ΤᾺΣ Ξ ΄ > ig ! oes J AN} 4 4 σ γε Te ¢ ¢ , Le 4 οἷον τί λέγω; τί ἐστιν ἢ ψυχή; ὅτι ἀϑάνατος" ὅρος ὃ ζητούμενος. ὁμοίως δὲ xat 

>] ~ bite id ~ \ >) led v id , > ὧν ~ ΄ ~/ / 

ἐν τῷ εἰ ἔστι- ζητοῦμεν γὰρ εἰ ὅλως ἔστιν ἢ ψυχή. ἐν GE τῷ ὁποῖόν τί ἐστι 

χαὶ τῷ διὰ τί ἐστιν οὐχ ὅρου ἐστὶν ἢ ζήτησις ἀλλὰ προτάσεως" ζητοῦμεν γὰρ 

ἐν τούτοις ὁποῖόν τί ἐστιν ἢ ψυχή. χαὶ διὰ τί ἐστιν ἢ ψυχή. χαὶ ἔστι συνθετώ- 

τερον τοῦ μὲν εἰ ἔστι τὸ τί ἐστιν ἐν γὰρ τούτῳ ἐμπεριέχεται: τοῦ δὲ ὁποῖόν 
7, \ \ ld p>] Ν \ e ~ Inn 5S > ~ \ , . / 

τί ἐστι τὸ διὰ τί Bott: τὸ γὰρ ὁποῖον τί ἐστιν ἐν τῷ διὰ τί ἐστιν ἐμπεριέχεται. 

τὸ δὲ τὸ τί ἐστι διττόν: τὸ γὰρ τί ἐστιν δρισμοῦ ἐστι ζήτησις" τῶν δὲ ὁρισμῶν 

μέν εἰσιν ἀπὸ τῆς ὕλης of δὲ ἀπὸ τοῦ εἴδους. οἷον τί ἐστι σελήνης ἔχλειψις: 
~ 5 ~ ao ΄ ~ ΄ , > 

μὲν οὖν εἴπω “γῆς ἀντίφραξις᾽, ἀπὸ τῆς ὕλης λέγεται 6 τοιοῦτος Optcuos. εἰ 

ὲ εἴπω “στέρησις φωτός᾽, ὁ τοιοῦτος ἀπὸ τοῦ εἴδους. εἰ δέ γε συνθεὶς ἀμφότερα 
ν» , ΄ ΄ ~o A ~ ~ b) ? > σ- 

εἴπω ἔχλειψις σελήνης ἐστὶ στέρησις φωτὸς ἡλιαχοῦ διὰ τὴν τῆς γῆς ἀντίφραξιν᾽, οὗτος 

χαλεῖται ἀπὸ τοῦ συναμφοτέρου ὁρισμός. ὁμοίως χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. οἷον τί 
» - \ ~ [4 ΄ \ 

ἐστι βροντή; φημὶ ὅτι ψόφος νεφῶν" οὗτος ἀπὸ τῆς ὕλης ὁρισμός" ὑπόχειται γὰρ 
‘ la ~ ~ ‘ o , Bs , ‘ b] , ν σ 

τὰ νέφη τῇ βροντῇ χαὶ ὕλης λόγον ἐπέχει πρὸς αὑτὴν. εἰ GE γε εἰπὼ OTL 

1) yarietatem codicis B, e quo Brandis Schol. p. 240>24—28 partes prooemii 

edidit, non notavi. 

1.2 ἵνα --- ἀπαγγελία om. L 2 ἐπαγγελίᾳ Ὁ post φέρε add. οὖν L ὃ παρὰ L 

ὃ om. L προπαραχείμενα scripsi: προσπαραχείμενα R: παρακείμενα L 4 ταῦτα -- 

6 τί ἐστι om. L 7 συνϑετιχώτερα αὶ 8 πρότερον R τῷ alt. om. R 9 τῷ alt. 

seripsi: τὸ LR ἐστιν ἣ πρότασις L 18. 14 συνϑετικώτερον R 14 εἰ --- τί scripsi 

chp: Rew, ἢ: 17-18: τί ΞΞ εἰ LR τὸ om. L τοῦ alt. scripsi: τὸ LR 15 ἐν τῶ ΒΗ: 

za οὕτω L 18 εἵποιμι itemque vs. 19. 20. 23 L 19 post εἴδους add, ἐστίν L 

ἀμφοτέρους L 20 ἐστι σελήνης γῆς ἀντίφραξις διὰ στέρησιν φωτὸς ἡλιαχοῦ R 
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Ἂς as = Vv ao ΑἿ ΄ é a a ! l4 5 la ἘΞ κ ς Ξ 

εἰ δὲ συνθεὶς ἀυφότερα εἴπω ὅτι βροντὴ ἔστι oe ψόφος διὰ πυρὸς ἀπόσβεσιν, οὗτος 
X v \ > ὥ. , ΄ l4 

δὴ 

έγεται ἀπὸ τοῦ συναμφοτέρου ὁρισμὸς, τ υὲν ἔχων ἀπὸ τῆς ὕλης τὸ ὃξ ἀπὸ 

τοῦ εἴδους. καὶ γὰρ ἐπὶ τῆς βροντῆς προηγεῖται ἢ πληγὴ τῆς τοῦ πυρὸς 
5) ΄ \ ‘ ΟΣ eee ire id 5 x > Pree A 3 ? id 

ἀποσβέσεως: μετὰ γὰρ τὴν πληγὴν τῶν νεφῶν ἢ ἀστραπὴ ἐπιγίνεται ἀλλ ἢ 

ὄψις ὡς ἀξιωματιχωτέρα οὖσα τῆς ἀχοῆς χαὶ ἀχρόνως ἐνεργοῦσα τῆς annoys 

προλαμβάνει τὰ δίχαια: πρῶτον μὲν γὰρ ὁρῶμεν τὴν ἀστραπήν, εἶθ᾽ οὕτως 
cer ΄ ~ ~ ~ , ΄“ D>: 4m \ 

ἢ ἀχοὴ τῆς πληγῆς τῶν νεφῶν ἀντιλαμβάνεται. οὕτως ὃ ἔχει χαὶ ἐπὶ τὸ 
΄ - ~ ~ Cees ~ ΡΥ 

δρισμοῦ τοῦ ϑυμοῦ: ἐρωτώμενοι γὰρ τί ἐστι ϑυμός, φαμὲν “ξέσις τοῦ περὶ χαρδίαν 

αἴματος᾽ + χαὶ γὰρ ἑπόμενόν ἐστι τῷ ϑυμῷ ἢ ξέσις τοῦ περὶ χαρδίαν αἵματος. 
by IN "4 

Ἃ - ν» 3 \ ¢ ~ 

εἰ δέ γε εἴπω “ϑυμός ἐστιν ὄρεξις ἀντιλυπήσεως᾽, ἀπὸ τοῦ εἴδους ἐστὶν 0 τοιοῦτος 
\ 

οὔ τ ἀντιλυπῆσαι τὸν ἀδιχήσαντα: διὰ τοῦτο 
» ¢ , . Ps ~ \ Q/ leg a7 

ve εἴπω ᾿ϑυμός ἐστι ξέσις τοῦ περὶ χαρδίαν αἵματος ot 

ὄρεξιν ἀντιλυπήσεως᾽, ἀπὸ τοῦ συναμφοτέρου ὁ τοιοῦτος δρισμός. ὥστε οὖν τὸ τί 

ἐστι διττόν, ἢ ἀπὸ τῆς ὕλης ἢ ἀπὸ τοῦ εἴδους. χαὶ ἐν τούτοις ἢ προχειμένη 
4 /, 3 » 

πέρας ἀπείληφε ϑεωρία. 
pe) BY A Ω.2 \ \ ~ , ΄ \ ὯΝ - 5 

(meron μευαϑήχαμεν τὰ περὶ τῶν τεσσάρων προβληυάτων, φημὶ δὴ τοῦ εἰ 
‘ 

~ 

v » 1 ate ~/ ip Pe: \ Na! A 5) »Ἤ >) 3 ΄ς« \ \ 

ἐστι. τοῦ TL EGTL, TOV ὁποῖον TL ἐστι MAL OLA TL ἔστι, Ospe on αχολούϑως χαὶι τὸν 

Go πὶ 9, βλίη ζττύ Ξ παν Δ ἢ 2.30 anys he nt 
Ox0TOY τοῦ Bef λίγυ Cytyswusy. σχοπὸς γὰρ τοῦ βιβ κου περὶ ὁρισμοῦ" τοῦτο 

a7 g 7 \ 5 QA 3» ΄ ΄ Ὁ, NN ΄, >) ~ > ΄ ‘ 

OF, OlOTL TEDL OTOOELCEMS O GKOTOS, αἱ GE ἜΡΤΗΙ ἀποὺὸξ (et Ex τῶν χαὺ αὐτὰ 

> 

τοῖς πραγμασιν eu ν χαμεβάνονται. δύο δέ εἰσι tod χαϑ’ αὑτὸ of τρόποι, 

ὡς εἴρηται, ἢ ὅτε ἐν τῷ ὅρῳ τὸ ὑποχείμενον συμπαραλαυβάνεται (δριζόμενοι 

γὰρ τὴν σιμότητά φαμεν χοίλανσιν ἐν ῥινί, χαὶ τὸ ὑποχείμενον τῇ τοῦτος φημὶ 

δὴ τὴν Ol va, ἐν τῷ ὁρισμῷ συμπαραλαμβάνομεν), ἣ ὅτε αὐτὸ τὸ γένος ἐν τῷ 
| ’ ' LSet es N hea} t ἘΠ t 

δρισμῷ εἰσάγεται. ὥσπερ τυχὸν ὁριζόμενοι τὸ ἄρτιόν φαμεν ἄρτιον ἀριϑμὸν 

εἶναι τὸν δίχα διαιρούμενον: ἰδοὺ γὰρ σχοπὸν ἔχοντες τὸ ἄρτιον ὡρίσασϑαι 

παρελάβομεν τὸ τοῦ ἀρτίου γένος, τὸν ἀριϑμόν. διότι οὖν ἀποδειχτιχὴ ἢ πραγ- 

ματεία. αἱ 62 χυρίως ἀποδείξεις ἐχ τῶν zal’ αὑτὸ τοῖς πράγμασιν ὑπαρχόντων 

λαμβάνονται, δύο ὃὲ τοῦ xa? αὑτὸ τρόποι χαὶ ἐν ἐχατέρῳ σημαινομένῳ δρισμοῦ 

δεόμεϑα, τούτου χάριν νῦν περὶ δρισμῶν διαλέγεται. χρειώδης yao ἐστιν ἣ 

ὁριστιχὴ πρὸς τὴν 
σ ΄ 

Ἀπόδειξιν, οὐ τοῦτό μου λέγοντος, ὅτι ταὐτόν ἐστιν ὁρισμὸς 
\ > ’>x 5 >) \ \ ~ 33. , > ΄ 

un ἀπόδειξις. οὐδὲ γὰρ ἐπὶ πάντων συντρέχει τοῦτο" οὐδὲ γάρ. εἰ βουληϑείην 

υ a RQ Pay a Oo © ot δεῖξαι TOD τριγώνο ς γωνίας δύο ὀρϑαῖς ἴσας, τοῦτο διὰ τοῦ δρισμοῦ δεί- 

χνυται τοῦ τριγώνου. οὗτος οὖν ἐστιν ὁ σχοπὸς τοῦ βι ἰβλίου, τὸ περὶ ὁρισυοῦ δια- 

λαβεῖν, οὐ χατὰ πρῶτον λύγον τῆς το ews ταύτης, φημὶ δὴ τῆς περὶ δρισμοῦ, 

προχειμένης. ἐν γὰρ τῷ ζ΄ τῆς Μετὰ τὰ φυσιχὰ χατὰ πρῶτον λόγον περὶ δρισμῶν 
ε 

ν τῇ περὶ δρισμῶν διδασχαλία. Ms διαλέγεται, χαὶ χαταδαπανᾶται ὅλον τὸ βιβλίον 

Ι εἴποιμι L ὅτι om. L 4 γίνεται L 5 οὖσα om. L 8 ὁρισμοῦ τοῦ om. KR περι- 

χαρδίου itemque vs. 9 L 10 εἴποιμεν L 11 χαὶ γὰρ ἔστι tH ϑυμουμένω σχοπὸς L 

12 λυπούμεϑα L εἴποιμεν L περικαρδίου L 13 post συναμφοτέρου add. ἐστὶν L 

14.15 καὶ --- ϑεωρία om. L 16 δὴ om. R 17 tod utrumque om. L 18 τοίνυν L 

τῷ βιβλίω RK 21 συμπεριλαμβάνεται Ὁ 22 συνίζησιν L zat τὸ R: τὸ γὰρ L 

23 συμπεριλαμβάνομεν b ὅτε om. L 24 et 25 τὸ scripsi: tov LR 25 ἰδοὺ yap L: 

χαὶ καὶ 80 λέγοντος pov L ante 6p. add. ὁ L 31 ante ἀπόδ. add. ἡ L 
ς 

32 δυσὶν L 32. 33 δείξαιμι ἂν διὰ tod ὁρισμοῦ L 35 tov L 
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A > 

τρία οὖν ταῦτα ζητεῖ περὶ ὁρισμῶν: πρῶτον μὲν εἰ ἔστιν ὁρισμοῦ ἀπόδειξις, 

δεύτερον δὲ εἰ ἔστιν ὁρισμὸς δρισμοῦ, τρίτον τίνων υὲν εἰσὶν ὅροι, τίνων δὲ 

οὐχ εἰσί. δείχνυσι γὰρ ὅτι οὔτε τῶν γενιχωτάτων γενῶν εἰσὶν ὁρισμοὶ οὔτε τῶν 

ἀτόμων ἀλλὰ μόνων τῶν ὑπαλλήλων. τῶν μὲν γὰρ γενιχωτάτων γένος οὐχ ἔστι, 

χαὶ διὰ τοῦτο οὐδὲ δρισμός" of γὰρ ὁρισμοὶ ἐχ γενῶν χαὶ διαφορῶν λαμβάνονται. 
- ar ea ΄ \ > v S > , ΄- ‘ wo 3 v 

TOD ὃξ ATOWOV OPLGUHS οὐχ ἔστιν, ETELO7 γένος: ὃ γὰρ ανϑρωπος οὐχ Ἔστι ° cy ° w- 

τοῦ Πλάτωνος γένος, ἀλλ εἶδός ἐστιν εἰδιχώτατον" οὐδὲ γὰρ χατὰ διαφερόντων 

τῷ εἴδει χατηγορξῖται ὃ ἄνϑρωπος ἀλλὰ χατὰ διαφερόντων τῷ ἀριϑμῷ. περὶ μὲν 

οὖν τῶν τριῶν τούτων προβλημάτων διαλέγεται ἐν τῷ προχειμένῳ βιβλίῳ. χαὶ 

ἐπειδὴ αἱ προτάσεις αἴτιαι τῶν συμπερασμάτων εἰσίν, ἀνάγχη τρέχειν εἰκότως 

χαὶ ἐπὶ τὰ τῶν προτάσεων αἴτια. χαὶ συγχρίνει ταῦτα δειχνὺς ὅτι ποτὲ χαὶ ἀντι- 
σ \ \ » ~ \ Vv \ Μ - 

πεπονθϑότως ἔχει πρὸς ἄλληλα ταῦτα τὰ αἰτια, ὥσπερ τὸ ποιητικὸν αἴτιον τῷ a 

imi Kasi aan" δ - Σ ay - ποὺ ἦτ “χε. ne eT rs te} - τελιχῷ αἰτίῳ. τὸ μὲν γὰρ ποιητιχὸν προηγεῖται, ὡς χαὶ ἐπὶ τῶν τεχνητῶν ὁρῷμεν" 

οἷον 6 οἰχοδόμος τῆς οἰχίας προηγεῖται. τὸ δὲ τελιχὸν αἴτιον ἐπαχολουϑεῖ" τῷ 

~ , 4) 

ἣν - ~> ee ~ ‘ 

{20 γάμῳ ἐπαχολουϑοῦσιν of παῖδες. οὐχ ἀπειχὸς δέ ἐστι τοῦ αὐτοῦ ποτε ποιητιχὴν 

χαὶ τελιχὴν αἰτίαν ἀποδιδόναι" οἷον τῆς οἰχίας ποιητιχὴ αἰτία ὃ οἰχοδόμης » τελιχὴ 

ὃξ διότι αὕτη σχέπασμα ἐστιν ὄμβρων χωλυτιχόν. wits 62, φησί, χαὶ ὑλιχὴν χαὶ 

τελιχὴν αἰτίαν ἐξὸν ἅμα τοῦ αὐτοῦ ἀποδιδόναι ἐπὶ τῶν συμπερασμάτων. τοῦτο γὰρ χαὶ 

. 
ι 

ἊΨ \ A 5» , id ’ 

ἐπὶ τῶν φυσιχῶν ἡρῶμεν, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ὀδόντων, 6 TL τοῦς USV ἐποϊησεν Ἢ Gusts 

~~ , 

ὀξεῖς, οἷον τοὺς SES, τοὺς 63 ἀμβλεῖς, οἷον τοὺς λεγομένους χυνώδοντας. 

ἐξὸν οὖν τῆς τοῦ φυσιχῇς δημιουργίας ὑλιχὴν μὲν αἰτίαν ἀποδιδόναι, ὅτι ot 
τὰ , > wd ἊΜ , led , ‘ 

ἐμπρόσϑιοι ὀδόντες ὀξεῖς εἰσι διὰ τὸ ὀλίγην εἶναι τὴν ὑποχειμένην ὕλην (φατνία γὰρ 
\ 14> Wea ~ A ΝΜ ΄ 

( & χυνώδοντες αυβλεῖς. διὰ τὴν ὑπόχει- 
Ἁ 

‘ 

ad ε 

λέγεται τὰ περὶ αὐτοὺς περισσώματα), ot 

νὴν ὕλην πλείονα οὖσαν τῆς χατὰ τοὺς ἐ 
’ 

Ee o7 

Of SFY a ‘ + " 4: ἡ 

L προσϑίους. ἐςὸν δὲ χαὶ tehixyy αἰτιᾶν 
> ἘΝ σ x αὐ 3 , ig XA \ , > X μ᾿ 

εἰπεῖν, ὅτι τοὺς μὲν ἐποίησεν ἢ φύσις πρὸς τὸ χατατέμνειν, οἷον τοὺς ἐμπροσϑίους, 
» -~ ΄ \ \ + ΄, , > 

διὸ χαὶ ὀξεῖς λέγονται, τοὺς δὲ πρὸς τὸ χαταλεαίνειν τὰ σιτία, oloy τοὺς λεγο- 
8 b) ΄ x.y) > 

μένους χυνώδοντας. χαὶ ταῦτα μὲν ἐν τούτοις. GAA ἐπειδὴ τεσσάρων πρὸ 
’ ΄ 5, Ν ia ~T 5 4 . ao 

μάτων ὄντων, et ἔστι, τί ἐστιν, ὁποῖόν τί ἐστι χαὶ διὰ τί ἐστιν, εἰρήχαμεν ὃξ ὅτι 

Gr 
\ a7 ~ 47 Ἂν, ‘ \ rae ΝΣ 

τ μεν οὐ πρῶτα, τὸ ει ἔστ ι χαὶ τὸ τι EOTt, περι ὡρῶν é f 7Stv χαταγίνονται, 

᾿Ν 5 ~ \ ΄ τος ἐλ ΄ ΄ \ i) ~ 27 

τὸ δὲ TEAEVTALA περι πρότάσξων, EVIGTAVTAL τινες Wi TOTES χαὶ τὰ πρῶτα οὐ 

5 " os \ > v ν ΄ Sh 4 ee DS ees 5 

προτάσεών εἰσι ζητητιχά" ζητοῦμεν yap ef τῶν ὄντων ἐστὶν ἢ ψυχὴ χαὶ τι ἐστιν 
ς ! A ‘ Ὁ ~~? , 5 = A inj ‘ "e rhe >] σι a ἊΝ = , = LA . 

ἢ ψύχη χαι ὁποῖον TL ἐστὶ χαὶ OLA TL ἐστιν. εἰ εχάστὸν OVY, GAG!L, TOUTMY προ- 

4 , 2 ΄ὔ , Ἃ Vv. , Xs > oy Les F eee? . σ at 

TASEWS ἔστι ζητητιχόν, τις ἂν Ely τοῦτῶν 7; ADIOS PyTSoV tTOLYDY OTL TO 

X > wv / b) \ el \ NING ed δε σι A =p. tf ay σαν 

μὲν εἰ εστιν ὕποχε ιμξνοῦ ἔστι ξητησις. τὸ OF τι ἐστι χατηγορηύμξενου, OLOY OTL 

> 4 σ 3 \ , \ ΄ Ἁ ta Ἐπ ᾿ξ ΞΕ ΑΞ, - 

αϑάνατος, περ ἐστι χατηγορηουυξνον" περι ZATY(OVODUSVOD YP ξχϑξε' try -ητῆσιν 

\ \ " ~ ~ ΄ 3. = 9. 5.4 ae 

τὸ γὰρ ἀϑαάνατον τῆς ψυχῆς χατηγορεῖται ὡς χαϑολιχώτερον. τὸ GS OA τι 

1 τρία οὖν L: χαὶ τρία γὰρ R 2 ante ὅροι add. οἱ R 3 εἰσὶν ὁρισμοὶ γενῶν L 

10 αἴτια L τρέχει R 19. τεχνιτῶν L 14 ae LR προηγεῖται ante τῆς colloc. L 

17 αὐτὴ LR 19 ἡ φύσις post 20 ἀμβλεῖς colloc. | 20 οἷον τ. A. χυνῴδοντας om. L 

21 ἔξεστιν L 23 περισσῴυατα scripsi: παρασχώματα (?) LR οἱ δὲ ἐπὶ τῶν γωνιῶν 

ἀμβλεῖς οἵτινες χυνώδοντες λέγονται διὰ L 94. πλείονα---ἐμπροσϑίους om. ᾿ὰ ἔξεστι L 

25 εἰς L 26. 27 οἷον --- κυνώδοντας om. L 27. 28 ὄντων προβλημάτων L 29 xata- 

γίνεσθαι R 30 ἐνίστανται δέ τινες λέγοντες μήποτε L 9] Oa L 32 οὖν ἕκαστον L 

φασί seripsi: φησι LR 33 τί R 34 κατηγορούμενον R 35 yap κατηγορουμένου L 
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ἐστι ζητεῖ τὸν προσχατηγορούμενον" διὰ τί yap ἀϑάνατος ἢ ψυχή; ἐπειδὴ det- 

χίνητος χαὶ αὐτοχίνητος: αὐτοχίνητος 62 ὡς αὐτὴ πρὸς ἑαυτὴν ἐπιστρέ- 
φουσα χαὶ νοοῦσα αὐτὴ Eautyy. ἐξὸν οὖν τῇ λεχϑείσῃ διαχρίσει ἀπ᾿ ἀλλήλων 
αὐτὰ διαχρῖναι. τούτων δὲ τῶν τεσσάρων δύο μέν ἐστιν ἁπλᾶ, τὸ εἰ ἔστι χαὶ 

τί ἐστι, δύο ὃὲ συνθετώτερα, τὸ διὰ τί ἐστι χαὶ τὸ ὁποῖόν τί ἐστι. χαὶ ὃν ἔχει 

τὸ τί ἐστι πρὸς τὸ εἰ ἔστι, τοῦτον ἔχει τὸν λόγον τὸ διὰ τί ἐστι πρὸς τὸ ὁποῖόν 

τί ἐστι’ συνθετώτερον γὰρ τὸ μὲν τί ἐστι τοῦ εἰ ἔστι, τὸ δὲ διὰ τί ἐστ' τοῦ 

ὁποῖόν τί ἐστι. χαὶ ἐν τούτοις ἢ προχειμένη περαιούσϑω ϑεωρία. 

p- 89523. Τὰ ζητούμενα ἐστιν ἴσα τὸν ἀριϑμόν. 

Τὸ προοίμιον περὶ τῶν τεσσάρων διαλέγεται προβλημάτων" τοσαῦτα γάρ, 

φησίν, ἐστὶν ἃ a ὅσαπερ MDD es ἐπιστάμεϑα. χαλῶς δὲ οὕτως 

ἐχρήσατο χαὶ οὐχ ἔφη ἐχ τοῦ ἐναντίου “ὅσαπερ ἐπιστάμεϑα, τοσαῦτα ἐστι χαὶ 

ἃ ζητοῦμεν᾽- τοὐναντίον γὰρ τοσαῦτά ἐστιν ἃ ζητοῦμεν, ὅσαπερ γινώσχοντες ἐπι- 

στάμεϑα. τέσσαρα δέ ἐστιν ἃ ζητοῦμεν" τέσσαρα ἄρα ἐστὶ χαὶ ἃ γινώσχοντες 
ἐπιστάμεϑα. τοῦτο μὲν οὖν χοινὸν τῶν τεσσάρων. διάφορον ὃὲ πρῶτον μὲν τὸ 

ε \ τούτων τὰ μὲν εἶναι ἁπλούστερα, τὸ εἰ ἔστι xual τὸ τί ἐστι, τὰ δὲ συνϑετώτερα, 

τὸ ὁποῖόν τί ἐστι χαὶ τὸ διὰ τί ἐστι. χαὶ ἐν μὲν τοῖς ἁπλοῖς ἁπλούστερον τὸ εἰ 

ἔστι τοῦ τί ἐστι, ἐν δὲ τοῖς συνθέτοις συνθετώτερον τὸ διὰ τί ἐστι τοῦ ὁποῖόν τί 
ἐστιν. εἶτα ὅτὶ τὰ μὲν περὶ οὐσιῶν ποιεῖται τὴν ζήτησιν ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, 

οἷον τὸ εἰ ἔστι χαὶ τὸ τί ἐστι" τὸ γὰρ εἰ ἔστιν αὐτόϑεν ζητεὶ (et) ἐνυφίσταται τὸ 

περὶ οὗ ὁ λόγος" τὸ δὲ τί ἐστιν αὐτὴν τὴν τοῦ πράγματος οὐσίαν ζητ TEL ct 

> 

οι γε λοιπὰ δύο τὰ χαϑ'’ αὑτὸ τοῖς πράγμασιν ὑπάρχοντα ἐπισχέπτεται, οἷον ὁποῖόν 
τι ἢ ψυχή, δηλαδὴ ἀϑάνατος, χαὶ διὰ τί ἀϑάνατος. ἐξὸν δὲ πρὸς ταύταις χαὶ ἄλλης 

» 

ἐπιχρίσεως πρθσευ πρῆσαι, διότι τούτων τὰ μέν ἐστι διαλεχτιχὰ τὰ OF πυσματιχά. 
οἷον τὸ μὲν εἰ ἔστι χαὶ τὸ τί ἐστι διαλεχτιχά" μόνῳ γὰρ ἀρχεῖται τῷ ναὶ ἢ οὔ: 

τὸ GE ὁποῖόν τι χαὶ τὸ διὰ τί πυσματιχά" οὐ γὰρ ἀρχεῖται τῷ ναὶ 7] οὔ, ἀλλὰ 

λόγων πλειόνων δεῖται χατασχευαστιχῶν. 

1 yap om. L ἐπειδὴ R: διότι L 2 αὐτὴ R: ἀεὶ L 3 ἀπ᾽ scripsi: ἐπ᾿ LR 
4 οὖν L fort. zat (<0) 5 συνϑετιχώτερα R fort. ὁποιόν---διὰ 5—7 ὃν 

λόγον ἔχει τὸ εἴ ἐστι πρὸς τὸ τί ἐστι, τοιοῦτον τὸ ὁποῖον τί ἐστι πρὸς τὸ Sta τί ἐστι L 

7 συνϑετικώτερον R 8 xai R: ἀλλ᾽ L 9 ἀρξώμεθα δὲ zat τῆς τοῦ ῥητοῦ ἐξη- 

γήσεως 1, 12 post ἐναντίου add. ὅτι L 13. 14 τουναντίον---ἐπιστάμεϑα om. L 

14 εἰσιν R εὑρίσκοντες R 15 μὲν prius om. R διάφορα R 16 συνϑετιχώτερα R 

17 μὲν om. R ἁπλούστερα R 18 ἐν δὲ L: χαὶ ἐν R συνϑετιχώτερον R 

τὸ---τοῦ scripsi: τοῦ--τὸ LR 19 post περὶ add. τῶν L ἐπιχείρησιν L 20 αὐτόϑι R 

et addidi 21 τὴν οὐσίαν τοῦ πράγματος L 22. ῶ8 ὁποῖον ἀϑάνατον ἡ Ψυχὴ zat R 

28 ἔξεστι L ταῦτα L 28. 24 ἄλλην ἐπίχρισιν R 24 ὅτι L 25 οἷον om. L 

μὲν om. R εἰ R: γὰρ L 25 post ἣ add. τῷ L 27 λόγον L δέονται R 
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ΓΟ ΝΞ Ν ΔΉ OS Aldin. 
f. 3! 

SXOAIKAI AIOSHMEIQZEIS EK TON SYNOYZION 

AMMONIOY TOY EPMEIOY META ΤΊΝΩΝ JAIQN ENUIZTAZEQN 

Bis EOMPOTONCLON LETEPON ANAAYTIBON APIZTOTEAOYS: 

= pT ~_. τ, aire) ι ~ , \ aN ΄ ΄ \ 

5 Τοῦτο τέλος ἐστὶ τῆς λογιχῆς πραγματείας, φημὶ δὴ ὃ λόγος ὁ περὶ 
QA 

ἀποδείξεως: τὰ YAO ἄλλα λογιχὰ συγγράμματα διὰ 
i tay we 

a “Se ἀπόδειξιν ἡμῖν 

παρέδωχεν ὁ ᾿Αριστοτέλης, λέγω δὴ τήν τε περὶ τῶν ἁπλῶν φωνῶν διδα- 

σχαλίαν ἐν Κατηγορίαις χαὶ τὴν περὶ τῶν προτάσεων ἐν τῷ [Περὶ ἑρμηνείας ὅ 

χαὶ τὴν περὶ τῶν συλλογισμῶν ay 
~ , " ~ wv) ΄ 

ν τοῖς [Ipotépots ἀναλυτιχοῖς, ἵν᾽ οὕτω 
ae) 5 , ΄ ~ Ly Bp) \ 

10 δι’ ἐχείνων ὁδῷ xat ἐπὶ ταύτην ὡς τέλος τῶν ἄλλων βαδίσωμεν. χαὶ πάνυ 
/ ~ 

ye εἰχύτως τοῦτο πεποίηχεν: ὥσπερ γὰρ οὐ δυνατὸν ae τὴν Λύδιον 

7, τὴν Δώριον ἁρμονίαν τὸν μὴ ἁπλῶς εἰδότα χιϑαρίζειν, οὔτε GE πάλιν, εἰ 10 
4 4 , » if. ~ 

τύχοι, τὸν ὀξύρυγχον τύπον γράφειν τὸν μὴ ἁπλῶς εἰδότα γράφειν, οὕτως 
sas ~ ~ ~ ig ~ 

ἀδύνατον γνῶναι τὸν ἀποδειχτιχὸν συλλογισμὸν πρὸ τοῦ μαϑεῖν τὸν ἁπλῶς 
Ἢ ΄ ΕἸ ny ε ε ~ . , 

15 συλλογισμόν. εἶτα ἐπειδὴ ὃ ἁπλῶς συλλογισυὸς σύγχειται Ex προτάσεων, 
» ~ a ἊΝ 

GD δυνατὸν ae ἄνξυ Tee ὧν γνῶναι τὸν ἁπλῶς συλλογισμόν, παραδέδωχεν vv 
Ὁ 

ἡμῖν τὸ [Περὶ ἑρμηνείας, ἐν ᾧ περὶ προτάσεων διδάσχει. πάλιν δέ, ἐπειδὴ ἀδύ- 15 
‘ ~ ΄ ,~ ~ > 

νατον “offing τὰς προτάσεις ἄνευ τῶν ἁπλῶν φωνῶν ἐξ ὧν σύγχεινται, πρὸ 
, tod [Περὶ ἑρμηνείας παραδέδωχεν ἡμῖν tas Κατηγορίας, ἐν αἷς διδάσχει ἡμᾶς 

Inseripsi ex U: ἰωάννου ἀλεξανδρέως om. ἃ: tod αὐτοῦ φιλοπόνου ἐξήγησις εἰς τὸ πρῶτον 

τῆς ἀποδειχτιχῆς R: εἰς τὸ πρῶτον τῶν ὑστέρων ἀναλυτιχῶν V post titulum add. 

lemma πᾶσα διδασχαλία Vi nasa—yvwsews RU: πᾶσα---πασῶν a ef. p. 3,29 5 téhos— 

Ὁ ἀποδείξεως} τὸ βιβλίον, λέγω δὴ ὁ περὶ ἀποδείξεως Rayos, ἔστι τέ Eos τῆς λογιχῆς πραγμα- 

τείας al δὴ RV: δὲ Ua? 0 μαϑήματα al δὲ RU 8 post 

ἐν prius add. tais V τῶν om. V 9 τῶν om. V ‘10 δι᾽ --- βαδίσωμεν] xat 

ἐπὶ τούτων ὡς χἀπὶ τῶν ἄλλων ὁδῷ προέλη μεν αἱ βαδίσωμεν post ταύτην colloc. V 

11 & V 12 thy om. V ἁρμονιχὴν V, τχὴν in ras. V* οὔτε δὲ UV: 

υ 
οὐδὲ Ra 12. Is el toyot om. V 13 ὀξύρουχον U: ὀξύῤῥυχον a 

τρόπον V 15 ἐπεὶ V ἐκ προτάσεως σύγκειται. sed ante ὃ V [0 προ- 

τάσεως V παρέδωχεν UV 11 προτάσεως V 17.18 πάλιν ἐπεὶ οὐ δυνατὸν V 

17.18 post ἀδύνατον add. ἐστι a 18 σύγκειται V 19 παρέδωχεν V 

Comment. Arist. XIII 3. Philop. in Anal, Post. l 



PHILOPONI IN ANALYT. POST. PROOEMIUM bo 

’ 

περὶ τῆς τῶν ἁπλῶν φωνῶν δυνάμεώς τε χαὶ σημασίας. zal ἐπεὶ συλ λογισμοῦ ὃ. 
v> ΄ > ~ l4 ΟἿ 5 ~ Ἁ , τὶ ἊΝ sp ΄ 

πλείονα εἴδη, ὡς ἐν τοῖς [Ipotzpors ἀναλυτιχοῖς διὰ πλειόνων ἀπεδείξαμεν, τό τε 
Xx \ ἃ 

σοφιστιχὸν χαὶ τὸ διαλεχτιχὸν χαὶ τὸ ἀποδειχτιχόν, τὸν μὲν ἀποδειχτιχὸν 

συλληγισμὸν ἐν τούτοις ἡμῖν παραδίδωσι, τὸν δὲ διαλεχτιχὴν ἐν τοῖς Tort- 
5 χοῖς, ἔνϑα πῶς ἂν ἐφ᾽ ἑχάτερά τις ἐπιχειρήσεις παραδίδωσιν. ἵνα δὲ μὴ 20 

ἐξαπατώμεϑα ὑπὸ τῶν προσδιαλεγομένων ἡμῖν, διδάσχει ἡμᾶς χαὶ περὶ τοῦ 

σοφιστιχοῦ συλλογισμοῦ ἐν τοῖς Bia ἐλέγχοις, ὥσπερ ἀλεξητήριον 

ἡμῖν φάρμαχον παρέχων ἐπὶ τὸ ἀποφεύγειν τὰς σοφιστιχάς, ὡς αὐτός φησιν, 
a7 

ἐνηοχλήσεις, ὃν τρόπον χαὶ of ἰατροὶ διδάσχονται τὰ Snes TOY φαρμά- 
3 3 Ν X\ ~ 3s ) 3 \ Ν , eA) 

10 χων οὐχ ἐπὶ τὸ γρῇσϑαι GAN ἐπὶ τὸ φεύγειν. μηδεὶς γὰρ Πα 
x ὅπερ of πολλοὶ νομίζουσιν, ὡς περὶ σοφιστιχῶν συλλογισμῶν ἐστι τοῖς 

᾿ 

, - e , vl = x 5s . vl ~ , 

φιλοσόφοις ὃ λόγος" παιζόντων γὰρ. μᾶλλον, οὐ σπουδαζόντων τῶν τοιούτων 5 

συλλογισμῶν τὸ εἶδος. οἷον πᾶν τὸ ὑπερέχον τοῦ ὑπερεχομένου μεῖζόν ἐστι" 
\ ay , ΄ , ~ ~ \ ΄ » ~ 

τὸ δὲ λάχανον ὑπερέχει τῆς γῆς" τὸ λάχανον ἄρα μεῖζον τῆς γῆς. τοὐ- 
= ΄ A ~ 5 , ~ , Ss , aa 5 >] ἊΣ id 

15 vavtioy δὲ μᾶλλον ἐλέγχους τῆς τοιαύτης ἀπάτης ἐν ἐχείνοις ἣμῖν ὁ “Apt 

στοτέλης παραδέδωχε: διόπερ οὐδὲ ἐπιγέγραπτα! τὸ βιβλίον [Περὶ σοφιστιχῶν 

συλλογισμῶν ἀλλὰ Σοφιστιχοὶ 205 ὃ γὰρ λόγος τοῖς φιλοσύφοιτ᾽ ἐστὶ 

περὶ τοῦ ἀποδειχτιχοῦ συλλογισμοῦ οὐχ ἐξ ἐνδόξων ἀλλ᾽ ἐξ ἀναγχαίων τε χαὶ 80 

αὐτοπίστων προτάσεων τὸ εἶναι ἔχοντος" διὸ χαὶ ἀδύνατόν ἐστι μεταπει- 
~ ‘ ~ ’ἤ 3 ΄ ~ e e , 48 A id ~ 20 σϑῆναι Tov τῇ τοιαύτῃ ἀναγχῃ τῶν λύγων ἑπόμενον: οὐδὲ γὰρ ἁπλῶς 

πείϑεσϑαι ἐνδόξοις δεῖ προσώποις (ἕτεροχινήτου eh τοῦτο) ἀλλὰ τὴν ἀληή- 
. A 

ϑειαν μεταδιώχειν μετὰ ἀποδείξεως, “av ἅπαντες uy βουχώνεαι. 
τῇ "ἣν ~ ates , 

Ὅτι μὲν οὖν τέλος τῆς λογιχῆς πραγματείας ἢ ἀπόδειξις, δῆλον γέγονε. 

τῆς ὃὲ ἀποδείξεως ἐδεήθησαν of φιλόσοφοι ὡς ὀργάνου πρὸς χατόρϑωσιν 
K 25 τῶν τῆς φιλοσοφίας μερῶν, τοῦ ϑεωρητιχοῦ φημι χαὶ τοῦ πραχτιχοῦ" 

" Ν “ - ~ ΄ 

ὥσπερ γὰρ 6 τέχτων ee τὸ εὐδὺ ξύλον ἀπὸ τοῦ χαυπύλου τῇ στάϑυῃ 

εχρημένο: χαὶ ὃ οἰχοδόμος τὸν ἴσον τοῖχον ἀπὸ τοῦ χεχλιχύτος τῇ χαϑέτῳ, 

οὕτω χαὶ ὁ φιλόσοφος τῷ ἀποδειχτιχῷ χανόνι δ'αχρίνει χατὰ μὲν τὴν 
a ϑεωρίαν τὸ ἀληϑὲς ἀπὸ τοῦ ψεύδους, χατὰ δὲ τὴν πρᾶξιν τὸ ἀγαϑὸν ἀπὸ 

1 τε τι. {Vi 1.2 συλλογισμῶν πλείω V 2 ὡς om. V προτέροις om. U 

ἐν τοῖς [Ipot. ἀναλ.] p. 2,22 sq. ἐδείξαμεν a 2.3 6 Te σοφιστικὸς ἃ 

3 zat prius om. Ra 6 διαλεχτιχὸς a χαὶ ἀποδειχτικὸν U: zat ὁ ἀποδειχτι- 

χὸς ἃ μὲν ἀποδειχτὸν a 5 ἔνϑα V: ἐν ὦ RUa 6 ἡμῖν om. V 

0. 7 περὶ δὲ τοῦ σοφιστιχοῦ διδάσχει Tyas ἐν V 7 ἐλέγχοις om. R ἀλεξυτή- 

ριον R 8 διδοὺς V τῷ καὶ ὡς αὐτός φησι τὰς σοφιστιχὰς ἃ 

9 διδάσκοντες V 9.10 τῶν φαρμάχων om. V 10 τῷ utrobiqne RV 

χεχρῆσϑαι αὶ ἐπὶ alt. om. V 11 ὅπερ UV: ὥσπερ Ra ἐστι om. V 

12.13 τὸ τοιοῦτον εἶδος τῶν συλλογισμῶν V 18 οἷον---14 μεῖζον τῆς γῆς om. V 

14 δὲ om. U post μεῖζον add. ἐστι a 15 ἀπάτης om. a iptv post 

ἐλέγχους colloc. V 16 παρέδωχε. διὸ V 17 συλλογισμῶν RUa: ἐλέγχων V 

ἐστὶ om. V 18 τοῦ om. Ra 18.19 ἀλλ᾽ αὐτοπίστων προτάσεων ἀναγχαίων V 

wy 
19 ἐχόντος U ἐστι om. V 20 τῇ ἀνάγχη tH τοιαύτη ἢ, om. alt. τῇ U 

ἑπόμενον τῶν λύγων a 21 ἑτεροχίνητον V 22 διώχειν Ra οὗ a 

23 post λογικῆς add. πάσης Ra 24 eis R 26 ὡς V 
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τοῦ χαχοῦ. ἀπόδειξις τοίνυν ἐστὶ συλλογισμὸς ἐπιστημονιχὸς ἐξ αὐτοπίστων 

χαὶ ὁμολογουμένων λόγων λαμβανόμενος. πρότερον 6 τῇ τάξει ἐστὶ τὸ 
ὟΝ σ 

προχείμενον βιβλίον τῶν Σοφιστιχῶν ἐλέγχων. ὅτι μὲν γὰρ ἕπεσϑαι τοῖς 40 

Γοπικοῖς ὥφειλεν, ἐν ἐχείνοις ἀπεδείξαμεν τοῖς γὰρ πιϑανοῖς ἐγγυμν νασϑέντες 

qo ῥᾷον τοῖς ἀναγχαίοις προσβαλοῦμεν. ὅτι ὃὲ προηγεῖται | τῶν Σοφιστιχῶν ὃν 
- ὲ 

=u 
᾽ 

ἐλέγχων, δῆλον ἐντεῦϑεν. ἄχρηστος γὰρ παντελῶς εἰς ἀπόδειξιν ἐχείνη ἢ 

πραγματεία, χαὶ παρεμβάλλειν μεταξὺ ταύτην τῶν εἰς ἀπόδειξιν συντεινου- 
- - σὴ ὃ ὌΝ 9° ὦ“ ὦ 

σῶν πραγματειῶν ἄχαιρηον. χαὶ ἄλλως δὲ οὐ δεῖ πρὶν ἢ τὸ ἄλθες γνῶναι 

τοῖς ψευδέσιν ἐνδιατρίβειν. διὰ τὸ δύνασϑαι τούτοις λανϑάνειν ἐν ἕξει τοῦ 

10 χαχοῦ ενόμενον. χαὶ τρίτον, εἰ τὸ ψεῦδος τῇ παραϑέσει τῆς ἀληδείας ἐλέγ- ὃ 

χεται. ἀκόλουϑόν ἐστι πρότερον εἰδέναι τὴν ἀλήϑειαν, εἶτα λοιπὸν ἐν ἕ 
, ‘ ~ ~ 

ταύτης γενόμενον ἐπὶ τὸν τοῦ ψεύδους ἔλεγχον τῇ πρὸς ταύτην παραβολῇ 
~ > if ὯΝ or \ > - ὡς ε ~ 

χωρῆσαι. ἰστέον ὃὲ ὅτι χαὶ ἐνταῦϑα 6 ᾿Αριστοτέλης ἑαυτῷ ἀχολουϑεῖ 

χατὰ τὸν τρόπον τῆς διδασχαλίας zat ἄρχεται ἀπὸ τῶν χαϑολιχωτέρων᾽ 
- ΄ , ~ ΄ ‘ 

ι πᾶσα YAN διδασχαλία, φησί, χαὶ πᾶσα μάϑησις διανοητιχὴ ex 
-- 

> led " 

προῦπαρχούσης Ἰίνεται γνώσεως, εἶθ᾽ οὕτως ἐπὶ τὰ μεριχὰ ἔρχεται, 
, αὖ ΄ >] ΑΙ MJ >] / NA a fF 5 , ΄ Ψ δι Ε 

τουτέστι τὸ Tpoxstusvov. ἐπειδὴ γὰρ ἐϑέλει διδάξαι ex τίνων ἢ ἀπόδειξις 10 

ίνεται, αὐτὸ τοῦτο πρότερον χατασχευάσαι βούλεται, ὅτι ἔχ τινων προε- 
3 

Ἰνωσμένων γίνεται ἢ ἀπόδειξις, εἶτα λοιπὸν τίνα ποτέ ἐστι ταῦτα. ἵνα οὖν 

90 δείξῃ ὅτι ἐχ προεγνωσμένων 7 ἀπόδειξις, χαϑόλου δείχνυσιν ὅτι καὶ πᾶσα 

ὀιδασχαλία χαὶ πᾶσα μάϑησις ἐχ προὐπαρχόντων χαὶ προεγνωσμένων γίνε- 

ται. εἰ δὲ τοῦτο, ἔστι δὲ ual ἢ ἀπόδειξις διδασχαλία τις χαὶ μάϑησις, χαὶ 

ἢ ἀπόδειξις ἄρα ἐχ προὐπαρχούσης λαμβάνεται Ἰνώσεως, τουτέστιν ἐκ 

χοινῶν ἐννοιῶν. ἀδύνατον γὰρ ἄλλως ἀποδεῖξαι wy πρότερον λαβόντας ἡμᾶς 1 

25 ἐχ χοινῶν ἐννοιῶν προτάσεις τινὰς ὁμολογουμένας: ὥσπερ γὰρ οὐ δυνατὸν 

ἐπὶ τῶν εωμετριχῶν ϑεωρημάτων χατασχευάσαι, ὅτι αἱ δύη πλευραὶ τῆς 

λοιπῆς μείζους εἰσί, πρὸ τοῦ Ἰνῶναι τὸ ἁπλῶς τρίγωνον ἢ τὴν ἁπλῶς 

τωνίαν, οὕτως ἀδύνατόν ἐστι γνῶναι ἀπόδειξιν ἄνευ προὐπαρχηύσης γνώσεως. 

Ρ.1111 Πᾶσα διδασκαλία καὶ πᾶσα μάϑησις. 

᾿ ΄ ‘ o a7 Ld [- ΄ ἢ» a ~ ’, ~ 

3 [ (VMOXELY χρὴ OT οὐ τρόποι ὑπάρχουσιν ες ὧν πασα γίνεται Ἰνω- 

“᾿ , \ ed > 

σις, ὥς φησι xat [Πλάτων, μάϑησις χαὶ εὕρεσις. ἣ γὰρ μανθάνοντες παρ 20 
“" > . » 

ἑτέρου γινώσκομεν 7 εὑρίσκοντες αὐτοί. φησὶν οὖν ἐν τούτοις 6 ᾿Αλέξαν- 

2 ἐστὶ om. V: ante τῇ colloc. ἃ 4 τόποις R 5 ϑᾶττον V 7 παρεμβαλεῖν V 

8 πραγματειῶν om. V δὲ οὐ Get Ra!: δέος UVa? 9 ψεύδεσι διατρίβειν U 

post to add. py RUa τούτους Ua: τοῦτο V 10 γενόμενοι R: γενομένους Ua 

11 ἐστι om. V 12 ταύτης RUa: τοῦ ἀληϑοῦς V ταῦταῦ 13 χκἀνταῦϑα V 

15 φησι διδασκαλία a διανοητιχὴ om. UV 16 προυποκειμένης R 17 ἐπεὶ V 

ϑέλει RV διδάσκειν V 18 γίνεται om. V τοῦτο] τοῦ U 20 zat om. V 

21 πᾶσα om. U προεγνωσμένων zal προὐπαρχόντων V 22 zat prius om. V 

23 ἄρα om. V γίνεται a 25 ws V γὰρ ἀδύνατον a 26 post πλευραὶ 

add. τοῦ τριγώνου a 27 μείζονές Ra 28 ἐστι om. V 29 χαὶ πᾶσα 

μάϑησις om. V 30 εἰσὶν V 31 χαί φησι U Πλάτων] Cratyl. p. 436 A 

32 éx τούτων V 6om. V 
1" 
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τὸ 3 ν ὦ ΄ σ ~ 3 - = ¥ x led 7) a ‘ . ΄ Mas. 

ὃρος οὐ χαλῶς λέγων ὅτι γνῶσιν ἐνταῦϑα εἶπε τὴν εὔρεσιν. tv’ ἡ τὸ λεγό- 3) 

ὑενον" πᾶσα διδασχαλία χαὶ πᾶσα μάϑησις ἐκ προῦὐπαρχούσης 

γίνεται εὑρέσεως. οὐχ ἔστι 6& ἀληϑές: αὐτὸς γὰρ παραχατιὼν σαφῶς 
ἡμῖν παραδίδωσι τὸν περὶ εὑρέσεως λόγον. ἄλλως τε τῆς εὑρέσεως πάντως 

\ φ 

προῦπαάρχει 7 ζήτησις, ὥστε τὸ rte οὐχ ἔστι τῶν αὐτοπίστων, λέγω 2% [aba] 

AN “ἢ ~ ~ ~ “κι 

δὴ ἣ τῶν χοινῶν ἐννοιῶν 7 τῶν ἐξ αἰσϑήσεως γινωσχομένων: πρώτη γὰρ ἢ 
‘ 5 ws ij 

τούτων. ἐπιβολὴ zat οὐχ ἐξ ἄλλων ἔχει τὸ πιστόν: περὶ τούτων OF ζήτησις 
- “ὦ or y 

οὐδεμία γίνεται. ὥστε πᾶσα εὕρεσις Ex τινος χαὶ a προῦὐπαρχούσης 

γίνεται γνώσεως, ὥσπερ χαὶ 7 τορος τί οὖν διαφέρει TO Ex προ- 
l4 ΄ 

10 ὑπαρχούσης γίνεται γνώσεως ἐχ μαϑήσεως ἀχούξιν 7 ἐξ εὑρέσεως; Exa- 

τέρου γάρ τι προεγνῶσϑαι ἀνάγχη. ἅμα δὲ τοῦτο ἀδύνατον, τουτέστι τὴν 
΄“ζ A ‘ ~ "» ’, ‘ 5 ΄ 5» ws > OQ.” υάϑησιν χαὶ vos ba ce yao ἀνάγχη ἐξ ἄλλης εἶναι μαϑήσεως. 30 

~ > " 5 5 ) 

χαὶ τοῦτο ἐπ ae οὐχ ἄρα τὸ ἡνώσεως ἀντὶ εὑρέσεως AxovaTE0v ἀλλ 
». » Ν VA , 

ThOs &% προεγνωσμένου τινὸς χαὶ προωμολογημένου, xa’ ὃν ἂν εἴη τρόπον 
= ΄ 5 Vv 5 id , ν >] Q.2 ν 

15 ἢ ἐχείνου γνῶσις προὐπάρξασα, εἴτε ἐξ εὑρέσεως εἴτε ex μαϑήσεως εἴτε 
χαὶ τῶν αὐτοπίστων εἴη zal ἀναποδείχτων. ἔστι δὴ οὖν ἢ διδασχαλία χαὶ 

ἢ υάϑησις τῷ μὲν ὑποχειμένῳ ταὐτά, τῇ ὃὲ σχέσει μόνον διαφέρουσιν. 
ὥσπερ γὰρ ἢ δὸὸς ἢ ᾿Αϑήνηϑεν εἰς Θήβας χαὶ ἢ ἀπὸ τ εἰς ᾿Αϑήνας 80 

x 

τῇ μὲν σχέσει διαφέρουσι. τῷ 62 ὑποχειμένῳ at αὐταί εἰσιν, οὕτω χαὶ ἐπὶ 

50 τῆς μαϑήσεως χαὶ εἰς διδασχαλίας: ἢ μὲν γὰρ ἐχ τοῦ διδασχάλου προϊοῦσα 

t τὸν μαϑητὴν ἐνέργεια χαλεῖται διδασχαλία: ἢ 68 περὶ αὐτὸν τὸν μα- 

ϑητὴν γινομένη ἐνέργεια, ὕτοι πάϑος, μαάϑησις προσαγορεύεται. χαλῶς 

ὃξ εἶπεν ἐχ προὐυπαρχούσης Ἰνώσεως" εἰ γὰρ πᾶσα διδασχαλία χαὶ 
: ~ , >) = , , , ἃ 

πᾶσα υαϑησις ἐχ προὐπαρχούσης γίνεται μαϑήσεως, εἰς ἄπειρον προ- 

έβαινεν 6 λόγος: παλιν γὰρ ἐχείνης τῆς μαϑήσεως προὐποχειμένην μά- 40 γὦ or 

ϑησιν etyousy ζητεῖν χἀχείνης ἑτέραν, χαὶ τοῦτο ἐπ᾽ ἄπειρον. οὕτω δ᾽ ἂν 

ἀνήρητο πᾶσα γνῶσις χαὶ οὐδὲν οἷόν τε ἦν Ἰνῶναι" ἵνα τ ἕν τι υάϑω- 

μεν, ἄπειρα προμαϑεῖν ἔδει" τοῦ δὲ ἀπείρου Ue: οὐχ ἔστιν: ὅπερ ato- 

πον. ὥστε χαλῶς εἶπεν ἐχ προυπαρχούσης γνώσεως. ϑαυμασίως δὲ 

80 πρησέϑηχε τὸ διανοητιχή πρὸς ἀντιδιαστολὴν πὶ αἰσὺ ητιχῆς γνώσεως" 

2 πᾶσα alt. om. V Ὁ παραχατιὼν] p. 71417 4 ἡμῖν om. V post te add. 

zal a 6 7 prius om. a 8 post ὥστε add. zai a zat αὐτὴ post 9 γίνεται 

colloc. V 9 ws V 10 post γνώσεως add. τοῦ Ra 11 post te add. τούτων a 

2 post μαϑήσεως add. πᾶσα γάρ φησι διδασχαλία χαὶ πᾶσα μάϑησις UVa 18. post 

ἀντὶ add. tov V 14 post ἁπλῶς add. τὸ U\ προομολογουμένου Ua 

15 ἐκ pattycews—és εὑρέσεως a 16 zat primum om. V ἔστι δὲ χαὶ ἡ ἢ: ἡ μέντοι ἃ 

11. ταυτὸν V: ταυτά εἰσι a διαφέρουσα V 18 ws V 7, alt. om. UVa 

7, tert. om. UV 20 ἡ μὲν yao ἀπὸ V: ἀπὸ μὲν yap al προϊοῦσα om. a 

21 πρὸς ἃ post μαϑητὴν add. ὡς ἃ χαλεῖται RUV= νοουμένη a 

ἡ δὲ--- 22 πρησαγορεύεται] προσαγορεύεται. ἀπὸ δὲ τοῦ μαϑητοῦ ὥς τι πάϑος περὶ αὐτὸν γινό- 

μενον, μάϑησις al 22 7 to R 23 ante γνώσεως add. γίνεται a post 

εἰ add. μὴ V 24 πᾶσα om. V γνώσεως, om. γίνεται V 24.25 προ- 

Bain ἂν a: fort. προέβαινεν (ἂν) 26 εἴχομεν ζητεῖν RUV: ζητήσαιμεν av a: fort. εἴχομεν 

(av) ζητεῖν καὶ ἐκείνης V 27 ἣν superser. V 28 μαϑεῖν αὶ ὅπερ UVa: 

τοῦτο yap R 29 προεῖπεν R 30 διανοητιχὸν U διαστολὴν V 
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ἢ γὰρ αἰσϑητιχὴ Ἰνῶσις οὐχ ἔχει προὺῦ ποχειμένην γνῶσιν. οἷον ὅτι τοῦτο By 

λευχόν ἐστιν: ἢ γὰρ αἴσϑησις διδάσχει, xdv μὴ προὐ ποχέοιτο πρόγνωσις. 45 

ὡσαύτως. δὲ χαὶ ὅτι οὗτος Σωχράτης" ἢ γὰρ αἴτϑησις ὑπέδειξέ unt αὐτὸν 

πάλαι ἀγνοούμενον. χαὶ ἄλλως ἰδιανοητιχή εἶπε χαὶ οὐχ  ἀποδειχτιχή᾽ 

5 ἐπὶ τὸ χαϑολιχώτερον ἀνιών, ἵνα πάντα συλλογισμὸν λάβῃ, χαὶ τὸν δια- 

a L τὰς ρητορ'χὰς πίστεις. λεχτιχὸν χαὶ τὸν σοφιστιχόν, χαὶ τὴν ἐπαγωγὴν x 

γίνεται οὖν ἐν πρώτῳ σχήματι συλλογισμὸς τοιοῦτος" ἢ ἀπόδειξις διανοητιχή 

ἐστι γνῶσις, πᾶσα διανηητιχὴ γνῶσις Ex προὐπαρχούσης γίνεται γνώσεως, 50 

ἢ ἀπόδειξις ἄρα ex προὐπαρχούσης γίνεται γνώσεως. διανοητιχὴ δὲ λέγε- 

10 Tat γνῶσις, ἐπειδὴ αὕτη διανύξ! χαὶ χορηγεῖ ἡυῖν τὴν ὁδὸν τὴν ἐπὶ τὰς 
ἀποδειχτιχὰς μεϑόδους. εἰπὼν ὃὲ ὅτι πᾶσα διδασχαλία χαὶ πᾶσα μά- 

χ 
a ; ; - Δ 

ϑησις Ex προὐπαρχηύσης γίνεται γνώσεως, πιστηῦται τοῦτο ἐ; 

My ‘ 
wy ~ ‘ ~ ~ ‘ » - La ΄ - 

ἄλλων τεχνῶν χαὶ τῶν συλλογισμῶν χαὶ ἐξ ἐπαγωγῆς χαὶ διὰ ῥητοριχῆς ἐπιχει 
΄ σ > ‘ ΔῊ ΕΝ τς ΄ ἊΝ δ, ~ , wun 4 

ρήσεως. ὅπερ ἐστὶν ἐξ ἐνθυυημαάτων χαὶ ex παραδειγμάτων. χαὶ διὰ μὲν τῶν 
wv ~ τ 5 , A" ΄ -- 

15 ἄλλων | τεχνῶν, Ott οἶδεν, εἰ τύχοι, χαὶ προγινώσχει O μέλλων σχυτοτομεῖν 4: 
a? , > c > ’> ΄ 

ὅτι τὸ μὲν δέρμα τμητόν ἐστιν, O GE σίδηρος τέμνει" προγινώσχων οὖν 

ν ΄ ἵν ae SS) X ε ΄ -“ a 

het τέμνειν. χαὶ ὁ ἰατρὸς δυοίως προειδὼς ὅτι τὸ μὲν σῶμα τέμνεται, Ov -6 ( 

6 ὃὲ σίδηρος τέμνει, φέρεται ἐπὶ τὴν χειρουργίαν. χαὶ οὕτω μὲν ἐπὶ τῶν 
- ΄ ~ ΄ , \ +2 ἂν ~ ~ a. " ΄ ΄ νῶν ὁρᾶται ἢ πρόγνωσις. χαὶ ἐπὶ τῶν συλλογισυῶν GE ἀνάγχη πάντως ὅ 

τὰς προτάσεις προξγνῶσϑαι χαὶ συγχεχωρῆσϑα! ὡς ὁμολογουμένας, εἶτα 
4 , ~ ¢ ~ 4 

λοιπὸν τὴν τούτων σύνϑεσιν τεχνιχῶς ποιησάμενον ἐπαγαγεῖν τὸ συμπέρασμα. 
\ ᾿ς ΧΕ. Ra >. 9h oO ae IP. C > ‘ ΄ 5 € ΄ Q_~ 

χαὶ ἐξ ἐπαγωγῆς ὃξ οὕτως ἔστι πιστώσασθαι. εἰ yap βουληϑείην μαϑεῖν 
a. ~ 5 ΄ ΄ ~ 37 o » ιν \ 

MOV τὴν AXATW γξνὺν χινξι, λεγω οτι ETSLOT, χαὶι ἄνϑρωπος χαὶ ἵππος “τ εἰ πᾶν 
\ ΄ \ ~ ’ \ ‘ \ , ΄ = Ya ἢ 5 

χαὶ χύων χαὶ Bods, χαὶ. τὰ λοιπὰ τὴν χάτω γένυν xvst δειν γὰρ ἐν- wo or 

ταῦϑα ὅτι προὐπάρχουσα ἐστιν ἢ ἕχάστου τῶν χατὰ μέρος Ἰνῶσις, ἐξ ἧς 

λοιπὸν τὸ χαϑόλου συλλογιζόυεϑα. ἐχ ὃὲ ἐνθυυημάτων πάλιν ἔστι συλλο- 10 ‘ Pratl (N 

(sacar οὕτως. ὡς ἐπὶ τῶν ῥητοριχῶν: οἷον ὁ ὥξῖνα χαλλωπίζεται. Woryns i > Sait . 

ἄρα. χαταλιμπάνουσι δὲ οὗτο! τὴν μίαν πρότασιν τὴν λέγουσαν “Tas 6 

1 ἡ-:γνῶτις RUa: ἥτις V post τοῦτο add. τοῦδε Ra! 2 λευχότερόν RUa! 

post αἴσϑησις add. αὐτὴ a 3 ὡσαύτως δὲ om. V ὅτι zat U post 

οὗτος add. ὁ U 3 ὑποδείχνυσιν, OM. wot a τὸν V 4 πάλαι om. U 

ἄλλως τε xat a: χαὶ ἄλλως te R διανοητιχὴν ---ἀποδειχτιχὴν RUa καὶ alt. RUV: 

αὐτὴν a oo% om. V 5 πάντας συλλογισμοὺς V 8 post πᾶσα add. 

δὲ R 9 ἡπ--κνώσεως om. V ἡ ἀποδειχτιχὴ U 10 éxet V deravver Ual: 

διχνύει V 11 ὅτι om. V 11.12 xai πᾶσα μάδησις om. V 12 ἀπὸ (post 

τοῦτο) V 19 τῶν om. V ἐπαγωγῶν, om. ἐξ V 14 éx om. V 

zat alt. om. RUa 15 προγιγνώσχει a 16 to om. V ἐστιν om. V 

προειδὼς V 17. 18 ποίω δεῖ τρόπω V 18 εἰδὼς ὁμοίως V 19 τὴν 

om. RV 20 ὁρᾶται om. V γνῶσις V 21 συγχωρεῖσϑαι pr. U, corr. U* 

22 ποιησάμενοι V 23 δὲ om. V βουληδείημεν R: BoviyN@ V 

24 ἐπειδὴ asterisco notatum, cui tamen in mantissa nihil respondet a: ἐπεὶ V 

ἄνωϑεν U καὶ ἵππος Om. a 25 Bods—zdwyv Va ἤδει KR 

27 ἐνθυμήματος V 28 ὦδε V οἷον om. V 29 τὴν prius om. V 

post λέγουσαν delevit ὅτι R 
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> 
, 

χαλλωπιζόμενος μοιχός. χαὶ οὗτοι 62 προγινώσχουσιν ὅτι διαβάλλεται τὸ dr 
Α sy Tagine ph eos wan) \ ΄ ~ ~ 3 

χαλλωπίζεσϑαι. ἐνθύμημα 8 λέγεται διὰ τὸ χαταλιμπάνειν τῷ νῷ ἐν- 

ϑυμεῖσϑαι τὴν μίαν πρότασιν. ἐπὶ ὃξ τοῦ παραδείγματος οὕτως ὁρᾶται 7 

πρόγνωσις" οἷον οὐ 6st δοῦναι Ὁ ΌΣΟΙ ela eg χαὶ γὰρ [Πεισίστρατος 15 

or λαβὼν ἐτυράννησεν. ὥστε χαλῶς εἴρηται ὑπὸ ᾿Αριστοτέλους ὅτι πᾶσα 

διδασχαλία χαὶ πᾶσα μάθησις ἐχ προὐπαρχούσης γίνεται γνώσεως. 

μι ὐ τε Yap μαϑηματιχαὶ τῶν ἐπιστημῶν διὰ τούτου τοῦ 

τρόπου περαίνονται. 
\ \ 

Ἰδοὺ πῶς ἐχ τῶν χαϑόλου ἀρξάμενος ἐπὶ τὰ μεριχὰ χατῆλϑε πιστού- 

10 μενος OY αὐτῶν. φανερὸν δὲ τοῦτο; φησίν, ὅτι πᾶσα μάϑησις ex 

προῦπαρχούσης Ἰίνεται Ἰνώσεω ς, τοῖς σχοποῦσιν ἐπὶ πάντων. αἵ τε 20 

γὰρ μαϑηματικαὶ ἐπιστῆμαι, τουτέστιν αἱ λογικαί, διὰ τούτου τοῦ 

τρόπου χατορϑοῦνται, τουτέστι διὰ τῆς προγνώσεως, ὡς εἰρήχαμεν. ὁμοίως 

38 τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν ἀλλὼν ἔστιν fOsiv τεχνῶν χαὶ περὶ tovs λυ. 

18 Ἰους, ἀντὶ τοῦ “τοὺς συλλογισμούς - of γὰρ τά te χαϑύλου ex τῶν μερι- 

χῶν χαὶ τὰ μεριχὰ 2x τῶν χαϑόλου πιστούμενοι διὰ συλλογισμῶν πιστοῦν- 

Tat 2x προὐπαρχούσης γνώσεως. 

pil ta, Ot uty λαμβάνοντες ὡς παοὰ ξυονιέντων. 25 

, Σ ry ΄ -΄“΄ 

᾿Αντὶ τοῦ “τῶν προσδιαλεγομένων᾽ " εἰ γὰρ βούλομαι χατασχευάσαι OTe 
| \ ‘ 

20 ἢ ψυχὴ ἀϑάνατος, δεῖ πρότερον λαβεῖν Ex τοῦ προσδιαλεγομένου ὡς Ee 
o , , > "» y 

εὐνωσμένον τὸ ὅτι ἢ Ψυχὴ αὐτοχίνητος, τὸ αὐτοχίνητον ἀξιχίνητον. εἰ OF μὴ 
ἱ ies? oul 1595) Ι if teal 

δέξηται τοῦτο, Get ἐξ ἄλλων χατασχευαζειν ὅτι τὸ αὐτοχίνητον ἀειχίνητον 30 

χαὶ οὕτως ἀποδειχνύναι ὅτι ἣ ψυχὴ ἀϑανατος. 

7129 Ὡσαύτως δὲ χαὶ of βητοριχοὶ συμπείϑουσιν. 
Ρ. | ϊ ϊ 

25 Φησὶν ὅτ: ὁμοίως τοῖς τῶν φιλοσόφων συλλογισμοῖς χαὶ οἱ ῥητορι- 

χοὶ γίνονται ἐχ προὐπαρχούσης Ἰνώσεως" ὡς γὰρ ἐδείξαμεν, χαὶ τὸ παρά- 

1 ἐνδιαβάλλεται R 2 λέγω V: εἴρηται a ἀπὸ τοῦ ἃ 4 οἷον om. V 

5 χαλῶς οὖν, om. ὥστε V ὑπὸ τοῦ ἀριστοτέλους R: τῶ ἀριστοτέλει a 6 διδα- 

σχαλία χαὶ πᾶσα S Arist.: om. RUVa yvmoews γίνεται V 7.8 lemma om. RUV 

9 idov—11 πάντων om. a χατῆλϑεν ἐπὶ τὰ μεριχὰ U 11 post γνώσεως add. 

φανερὸν δέ ἐστι γνῶναι RU τοῖς σχοποῦσιν V: σχοποῦντι RU 12 ἐπιστῆμαι post 

λογιχαὶ colloc. a ἤτοι V at om. Ua post λογιχαὶ add. zat R 

ante διὰ add. δι᾿ αὐτῶν πιστοῦνται. τουτέστι a 13 ἤτοι V post προγνώσεως 

add. zatopvovvta a εἴρηται V 14 δὲ---τεγνῶν om. αὶ ἔστιν om. V 

15 ἀντὶ τοῦ RUV: ἤγουν a τοὺς om. V: περὶ τοὺς Ri 16 συλλογισμοῦ V 

18 post μὲν add. yap V 19 ante ἀντὶ add. ξυνιέντων a τῶν om. Va 

post προσδιαλεγομένων add. φησίν Ra 20.21 προδιεγνωσμένον V: προεγνωσμένου Ua 

21 ἀεικίνητον RV: adavatoy Ua 22 δέξεται Vi χατασχευάσαι ἃ 23 ἀπο- 

δειχνύναι seripsi: ἀποδείχνυσιν RUa: ἀποδείχνυται V 25 φησὶν --- φιλοσόφων ow. V 

ὁμοίως τοῖς φιλοσόφοις R 25. 20 χαὶ οἱ ῥητορικοὶ συλλογισμοὶ R: συλλογισμοὶ V 

26 ἐδείξαμεν) p. 5,27 sq. 
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all χαὶ TO δὐθύμημα ἐχ προὐπαρχούσης Ἰνώσεως γίνεται. χαλῶς ὃξ 4 

εἶπε συμπείϑουσι: χαὶ γὰρ 6 [Πλάτων φησὶν ἐν τῷ Lopyta ὅτι δύο 36 

εἰσὶ πίστεις, 7 μὲν διδασχαλιχὴ ἢ δὲ πιστευτιχή. χαὶ τῇ μὲν διδασχαλιχῇ 

χέχρηνται οἱ φιλήσηφοι ὡς περὶ ἀληϑείας διαλεγόμενοι, τῇ GF πιστευτιχῇ 

5 οἱ ρήτορες ὡς ἂν ἐπιτηδεύοντες πείϑειν μᾶλλον ἣ τἀληϑ προβάλλεσῦϑαι. 

Ρ. 71411 Διχῶς δ᾽ ἀναγχαῖον [Zxactoyv det] προγινώσχειν. 

V> ‘ xd ~ y ᾿ ΄ \ ~ “(Ὁ > 

Εἰρηχὼς ὅτι πᾶσα διδασχαλία χαὶ πᾶσα μάϑησις ex mpo- 
fy , ~ S455 

ὑπαρχούσης ἡ γίνεται γνώσεως χαὶ πιστωσάμενος τοῦτο χαὶ ἐχ τῶν ἄλλων 
. 

τεχνῶν χαὶ ἐχ τῶν συλλογισμῶν χαὶ ex τῆς ἐπαγωγῆς χαὶ Ex τῶν ῥητορι- 

10 χῶν πίστεων, βούλεται νῦν παραδοῦναι τίνα ἐστὶ τὰ προγινώσχεσϑαι ὀφεί- 
λοντα. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ μὴ περὶ τῶν χατὰ μέρος ἐπιστημῶν νῦν ἐστιν ἡυῖν 

τὸ προχείμενον GAN ἁπλῶς περὶ ἀποδειχτιχὴς μεϑόδου, οὐχ ὀφείλομεν 45 

ζητῆσαι τὰ xa ἑχάστην FP προγινώσχεσϑαι ὀφείλοντα ἀλλὰ τὰ 

ἁπλῶς τῆς ἀποδειχτιχῆς. οὐχ ἂν δὲ τοῦτο γνοῖμεν μὴ μαϑόντες χατὰ 

15 ποίους τρόπους προγινώσχεται τὰ προγινωσχόμενα. τοῦτο δὲ πάλιν οὐχ ἂν 
ἄλλως ἡμῖν ὑπάρξοι ἡ υαϑοῦσιν ἐν τίσιν ὅλως ἐστὶν ἢ ἀποδειχτιχὴ ἐπι- 

στήμη χαὶ διὰ τίνων περαίνεται. ἀναγχαῖον οὖν περὶ τούτου πρότερον δια- 
λαβεῖν. φημὶ τοίνυν ὅτ: ἐπὶ πάσης ἀποδείξεως δύο ταῦτα ϑεωρεῖται, τό τε 50 

πρόβλημα ὃ προτίϑεται εἰς ἀπόδειξιν καὶ αἱ προτάσεις δι’ ὧν τὸ πρόβλημα 

20 χατασχευάζεται. πάλιν ὃξ ἐν παντὶ προβλήματι Goo ταῦτα ὕεωρεῖται, τό 

te δεδομένον χαὶ τὸ 5 eae: οἴον ἐν τῷ προβλήματι τῷ εἰ ἢ ψυχὴ ἀϑά- 

νατος ὃ μὲν ὑποχείυενος ὅρος, λέγω δὴ ἢ ψυχή, δέδοται, ζητεῖται δὲ ὃ 

τὴν ceaiacvon εἰ ἀϑάνατος. οὐ υόνον ὃὲ ἐν τοῖς προβλήμασι τοῖς χαὺ 

αὑτὰ συμβεβηχότα τοῖς πράγμασι ζητοῦσιν εὑρίσχομεν τὸ δεδομένον χαὶ τὸ 

bo or ζητούμενον, ἀλλὰ ual ἐν τοῖς τὸ εἰ ἔστιν ὅλως ἐπιζητοῦσιν ἢ αὐτὴ μοῦ ἦν 
~ > ~ ΄ ~ - v ~ 

nets ϑεωρεῖται: οἷον ἐν τῷ προβλήματι τῷ ζητοῦντι εἰ ἔστι ζῷον τραγέ- ι ih \ Ι ' γέ 
NN ΄ ΄ 5] \ yew , ὌΝ Vent ΤΣ .) ae 

hapos δεδομένον μέν ἐστι τὸ ζῷον, ζητούμενην GE τὸ τραγέλαφος “ ζητεῖ 
΄ δ v we ~ > , "Ὁ > ~ 

yap τὸ πρόβλημα οὐχ ὅτι ἔστι ζῷον (τοῦτο yap ἐναργές), GAM εἰ τοιοῦ- 
= ὮΝ ΄ \ (q\ ie See AC peed, 3, \ x laa ae 

TOV GMOve Ἢ γάρ προσϑηχη τὴ τρ Ἱέλαφος TO εἶναι Sov 69007 ει 

Ι γίνεται γνώσεως V 2 εἶπε om. R post εἶπε add. τὸ a τῷ OM. a 

ἐν τῷ [Ὀργίᾳ] p. 453A sq. 4 παιδευτιχὴ pr. U, corr. U? ὃ ἐπιτηδεύωνται V 

6 ἔχαστον δεῖ, quae om. Arist., delevi: δεῖ om. T προγιγνώσχειν a 7 nas 

alt. om. V 8 zai alt. om. V ὃ. ἐκ cre owe 10 πιττώσεων Ua 

νῦν βούλεται V ἐστὶ om. V 10. LL ὀφειλόμενα V 11 ἐπεὶ V 

περὶ om. V ἐστιν om. V 12 οὐχ om. RV 13 post ζητῆσαι add. οὐ V 

ὀφειλόμενα V 13.14 τὰ χατὰ thy ἀποδειχτιχήν a! 14 γνοῖμεν scripsi: γνῶμεν 

libri ante μὴ add. el a μάϑοιμεν ἃ 15 πόσους V προγιγνωσκόμενα Ra 

16 ὑπάρξη V: ὑπάρξειε a ὅλως ἐν τίσιν V ἢ om. V 17 τοίνυν a 

τούτων V 20 δὲ om. V 15 πε ΟΝ διδόμενον ἃ post οἷο 

add. ws V εἰ om. Ua 22 λέγω δὴ om. V ζητεῖ V 23 post 

tots alt. add. ta V° 24 αὑτὸ V 25 xiv V post tots delevit els U 

26.27 ante tpay. add. ὁ V 27 δὲ 6 Υ 29 ante ζῶον alt. add. τὸ RUa 
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5S x ~ ε »"᾿ » ΄ 
ποιότητα δὲ αὐτοῦ τινα ἐπιζητεῖ. ὡσαύτως χἂν ζητῶμεν εἰ τύπος χενός 

-Ὁ > > ΄ uA oa Fig peies r , Dee \ > ΄ σ΄ 

EOTL, OSCOUESVOV sv εστιν OG TOTO, CY TOUILEVOYV ΟΞ TO El XEVNS. WOTE 

πᾶσαι αἱ προτάσεις, δι’ ὧν χατασχευάζεται τὸ πρόβλημα, τοὐλάχιστον μέν 

εἰσι δύο, ἃς Exdotys μὲν τῶν χατὰ μέρος ἀποδείξεων προλαυβάνεσϑαι δεῖ- 

οὐ γὰρ οἷόν τε συμπερᾶναί τι μὴ πασῶν τῶν προτάσεων γνωσϑεισῶν. 

ἁπλῶς μέντοι ἀποδείξεως ἀδύνατον ἀμφοτέρας ἴσως προξγνῶσϑαι τὰς προ- 

τάσεις, “μένην δὲ ἀνάγχη τὴν μείζονα, ἣν πάντως ἀνάγχη ἕν τ' εἶναι τῶν 

χοινῶν ἀξιωμάτων, ὧν χωρὶς ἀποῦΞξιχϑηναί τι ἀδύνατον. at ὃὲ ἐλάττους 

AV 

5 

προτάσεις ἐπειδὴ ἄπειροι (xa? ἕχαστον yap Vewpyya ἴδιαί τινες λαμβά- 10 

νονται), εἰχότως ἀδύνατον ἁπλῶς πάσης ἀποδείξεως τὰς ἐλάττονας προ- 
΄ ΄ - ΄ 

εἸνῶσϑαι προτάσεις. περιέχονται μέντο:! ἐν ταῖς μείζοσι προτάσεσι, λέγω 

δὴ τοῖς ἀξιώμασι, χαὶ at ἐλάττους δυνάμει. οἷον τριῶν εὐθειῶν ὑποχει- 
~ 3.) Seek Vv a] \ ΄ ~ ~ Ν v 

uévwv, tov ABIL, ἐὰν εἴπω ὅτι, ἐπεὶ ἑχατέρα tov AB τῇ [᾿ ἐστὶν toy, 
\ 7 ΄" v \ » ΄ a. " - , ~ Vv 34 la 

χαὶ ἀλλήλαις dpa εἰσὶν ἴσαι at AB διὰ τὸ τὰ τῷ αὐτῷ ἴσα χαὶ ἀλλήλοις 
“7 > , wy σ ie ele , ε ei ἢ 

εἶναι ἴσα, ἐμπεριέχεται δῆλον ὅτι ἢ ἐλάττων πρότασις ἢ λέγουσα ‘at AB 
>] » - 5 ΄ « ~ 5 ~ v ᾿ > Ja \ a er Ap ΡῚ ‘ b) 

τῇ [ εἰσὶν ton’ ἐν τῇ λεγούσῃ “τὰ τῷ αὐτῷ ἴσα χαὶ ἀλλήλοις ἐστὶν toa’. 1 
“» - yA ~ a ~ ae, Cr v ΄- ‘ ~ ΄ 

χαὶ ἐν τῷ συλλογισυῷ ὃξ τῷ λέγοντι ὁ ἀνϑρωπος ζῷον, τὸ Cov οὐσία, 
» » ΕΣ ΄ > ΄ , ΄ Ne ce v ~ ) 

Ὁ ἀνϑρωπος οὐσία ἢ ἐλάττων πρότασις Ἢ λεγουσὰ ὁ ἄνθρωπος. ζῷον 

\ 

ἐμπεριειλημμένη ἐστὶ GF Aov ὅτι τῇ μείζονι tH λεγούσῃ ᾿ τὸ ζῷον οὐσία᾽. 

ὥστε τρία ἐστὶ τὰ προλαμβάνεσϑαι ὀφεί) λοντα χοινῶς πάσης ἀποδείξεως, 
Fe! 

τὸ δεδομένον,. τὸ ζητούμενον, τὸ ἀξίωμα. οἷον ὡς ἐπὶ παραδείγματος ἐν 
\ 

τῷ πρώτῳ ϑεωρήματι τῶν Bacau ζητοῦντι ἐπὶ τῆς δοϊείσης εὐϑείας 20 
4 > id ~ 

TETEPATWE vais τρίγωνον ἰσόπλευρον συστήσασϑαι ἔστι δεδομένον μὲν ἢ εὐϑεῖα 

ἢ πεπερασμένη. ζητούμενον 68 τὸ ἰσόπλευρον τρίγωνον, ἀξίωμα GF ἐν μὲν 
~ " a ξ΄ τὶ ~ , ~ 

τοῖς πρησυλλογισμοῖς ὅτι at 2% τοῦ χέντρου πρὸς τὴν τοῦ χύχλου περι- 

φέρξιαν προσπίπτουσαι εὐϑεῖαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσὶ χαὶ ὅτι τὰ τῷ αὐτῷ ἴσα 

χαὶ ἀλλήλοις ἐστὶν ἴσα, ἐν GE τῷ συμπεράσματι ὅτι τρί τον ἰσόπλευρόν 
7 
εστι 

΄ ‘ ~ >) ~ v Τὰ ΄ 

9 ὑπὸ TOLWY εὐϑειῶν των TEMS Y/ OWSVOV. χαὶ σχύ TEL WS πάντα τὰ 

© 

τ 
, , ~ / ’, , >} r >) LG ~ A , ic 

ciegueve προξίληπται τῷ γεωμέτρῃ, τίς τέ ἐστιν ἢ εὐὐεῖα χαὶ τις ἢ πεπε- 
΄ \ \ Os ΄ \ yoy \ » 

μένη χαὶ τί τὸ ἰσόπλευρον τρίγωνον, χαὶ ἔτι τὰ λοιπὰ ἀξιώματα. τινὰ 
Ὁ 
“2 

Qa & 

Gz ual παρεῖται τῷ yewustpy, οἷον τίς ἢ βάσις χαὶ τί τὸ ἘΣ χαὶ 

1 post ὡσαύτως add. δὲ V χαὶ a? ζητῶμεν V: ζητοῦσιν ἡμῖν Βα": ζητῶσιν ἡμῖν Uat 

post εἰ add. ὁ Ua τόπος om. R χενόν RUa 2 δεδομένος V ζητοῦμεν RUa 

3 αἱ προτάσεις πᾶσαι V 4 ἃς ἑκάστης (έχαστος ἈΠ) ---δεῖ θα: ἃ εἰδέναι χρὴ V 

7 pet 6 ante ἀποὺ. add. ἐπὶ πάσης V: ἄνευ a 

25 

μείζω Vi ἔχάστης τῶν χατὰ μέρος ἀπο- 

δείξεων προλαμ! Bear | det mrg. V 9 ἐπεὶ V ἴδιά R 10 ἀδύνατον ἐπὶ πάσης 

ἁπλῶς V post ἀποδείξεως add. ἄνευ a τὰς ἐλάττονας RUa: ταύτας V 

10. 

14 

χαὶ 

22 

in mantissa nihil respondet a 23. 24 7 

om. 

11 προγνῶναι a 11 προτάσεις om. V 12 χαὶ ἐλάττονες δυνάμεις V 

εἰσὶν om. V 7.V τὸ e τῷ corr. V ἴσαι, om. xat V 15 post ὅτι add. 

Ra 16 tsar (ante zat) V 19 Gihov ὅτι ἐστὶ V 20 χοινῶς ὀφείλοντα V 

τοῦ "αὶ post εὐχλείδου add. στοιχείων a ἐπὶ asterisco notatum, cui tam 

͵ 

Υ 26 ἀλλήλαις ἴσαι R 27 ἐστὶν om. V 99: πέ om. R 

ἐστιν om. V . 30 ὅτι (ante ta) αὶ 31 παρεῖται scripsi: πειρᾶται R: οὐ πειρᾶται 

ov πειρατέα V: παρεᾶται a ἐφαρυόζειν. V 
i ει 

en 

περασμένη εὐϑεῖα V 25 τοῦ alt. 
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. v. ΄ >] ~ ΄ % ‘ , 

τί τὸ ἴσον, ὡς ἐν τῇ συνηϑεία γνωρίμων ὄντων τούτων. τὰ Ge αὐτὰ 4ν 

ταῦτα χαὶ ἐν ταῖς ἄλλαις TOP er ual τέχναις ἐπεξιὼν εὑρήσεις. οἷον ἐν 

ἰατριχῇ 624 ΠΣ ἔγην μέν ἐστιν, εἰ τύχοι, τὸ πυρέττειν τὸν ἀνῦρωπον, ζητούμενον 
΄ \ Ν ὃξ τί τὸ εἶδος τοῦ Πρ με τοῦ ἢ τὸ sca eee μῦν αἴτιην χαὶ ἢ ἀρχὴ τῆς χα- 

» 7 "» 7] > ΄ - , ΄ 
ταχλίσεως, ἀξίωμα δὲ ὅτι τὰ ἐναντία τῶν ἐναντίων ἰάματα. οὐχ ὥσπερ ὃ or 

\ e > Vv ~ 

δὲ αἱ ἐπιστῆυαι Receive ἔχουσι χοινῶς τὰ ἀξιώματα ἣ τοὺς ὅρους 
᾽ ΄ , - 4 . - 

δι’ ὧν αἱ ἀποδείξεις γίνονται, οὕτω χαὶ ἐπὶ τῶν τεχνῶν τοῦτο τίνεσϑαι 

δυνατόν, οἷον φυσιολογίας ἣ ἰατριχῆς" ἀόριστοι γὰρ οὖσαι τοῦτο ποιεῖν οὐχ 
“> , 2 " rf Ld ‘ σ ν ΄σ ‘ ‘ aa , vd /, 

οἷαί τέ εἰσιν. εἰδέναι μέντοι γΞ χρὴ Ott ἔστιν ὅτε χαὶ τὸ δεδομένον ζητού- 
/ Ἁ . Ἂ > 5 ~ 

10 μξνον γίνεται χαὶ τὸ οὐταύμενον δεδομένον. οἷον ἐν μὲν τῷ πρώτῳ ὕεω- 
΄ » . ἈΝ, Ἁ -" rr id ~ ¢ ~ Ὁ . 

ρήαατι ἔχομεν δεδομένον thy εὐϑεῖαν: αὔτη οὖν ἢ εὐϑεῖα ἢ νῦν δεδομένη 35 
ree = (ΠῚ mx ’ = 2 ew x7 ec ͵ Θ Dek | , 3 ¢ ‘ 

γίνεται ζητούμενον ἐν τῷ 16° ϑεωρήματι τῷ λέγοντι ᾿ ἐὰν πρός τινι εὐϑείχ 

χαὶ τῷ πρὸς αὐτῇ σημείῳ δύη εὐϑεῖαι μὴ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη χείμενα: τὰς 
) +¢ 

ξῆς Ἰωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ποιήσωσιν, ἐπ᾽ εὐθείας ἔσονται ἀλλήλαις 
> ( > ’ 2% “ pe) S102 ΠΥ , 

εὐϑεῖαι᾽. εἰ yap δείξω ὅτι ἐπ᾽ εὐϑείας εἰσὶν ἀλλήλαις αἱ εὐϑεῖα', tote 
> ΄ ΄ v ΄ > o 

ἀποφαίνομαι ὡς ἔστι μία εὐϑεῖα, εἴ ye εὐϑεῖα γραμμή ἐστιν ἥτις ἐξ 
LA ~ >) , ¢ ~ ‘A ~ co ‘ , 

ἴσου τοῖς ἐφ᾽ ξαυτῆς σηυείοις χεῖται. ὥστε τὸ δεδομένην γέγονε ζητού- 
΄ b} σ ‘ ΄ , > 

μενον. πάλιν ἐὰν usy εἴπω ὅτι παντὸς: τριγώνου at δύο πλευραὶ τῇς λοι- 40 
~ te 7 ὩΣ von SS , , pant , ΄ 

πῆς μείζους εἰσίν, ἔλαβον δεδομένον τρίγωνον. ἐὰν wévtor λάβω τετρά- 

90 ywvov τὸ ABA χαὶ ἀγάγω τὴν BT διάμε- 
> ΙΝ τρῶν χαὶ τέμω ταύτην δίχα χατὰ τὸ [ὦ σημεῖον 

χαὶ ἐχτείνω ἐχ τῶν γωνιῶν, τῆς τε ὑπὸ LAB 

χαὶ τὴ: ὑπὸ BAT’ ἐπὶ τὸ E σημεῖον δύ 

τε ἃ bee χαὶ τὴν KA, ζητῶ πότερον 

τὸ το 1 «A, 

γίνεται" εἰ γὰρ δείξω τήν τε AL χαὶ τὴν αὶ Δ 

eae τῇ 
2 ὅπερ νῦν ζητούμενον 

σι 
4 

ee) 

= Os < ΓΝ Q ts 

uiay εὐϑεῖαν, δῆλον ὅτι τρίγωνόν ἐστι τὸ ἃ [" Δ. 

εἰδέναι μέντοι χρὴ ὅτι ἔστι τινὰ δεδημένα ἃ 
Ὑ ΔΕ μηδέποτε ζητούμενα γίνεται. οἷον ἐὰν εἴπω τὸ Β A 

aS) ~ a7 , 

30 δοϑὲν μέγεϑος χινῆσαι, οὐδέποτε ἔσται τὸ usyetlos 
>, | WV. ΄ - ΄ ΄ - 

ζητούμενον. χἂν εἴπω πάλιν σφαῖραν, οὐδέποτε ταύτην ον σου aay ποιῶ" 

ἀεὶ 1ὰρ αὕτη δέδοται. ὃ μέντοι χύχλος χαὶ αὐτὸς ast δεδομένος ἐστὶν ἐν 50 

1 τῶ συνήϑει V ὄντωτ τῶν τοιούτων V αὐτὰ δὲ Ra 2 xav V 

ἄλλαις om. RUa χαὶ τέχναις om. V éxaciwy V 3 εἰ τύχοι ἐστὶ RU 

4 ti post πυρετοῦ colloc. V 7. 8 τοῦτο --- δυνατόν om. V γίνεται ἀδύνατον R 

8 6¢ V post οὖσαι add. αὗται V 9 ἦσαν RV istéov μέντοι ὅτι V 

10 διδόμενον V 11 δεδομένην V 12 ζητουμένη V τεσσαρεσχαιδεχάτῳ Ra 

13 δύο--- 18 ἔσονται ἀλλήλαις αἱ εὐϑεῖαι] καὶ τὰ ἑξῆς V 15 ἐπ᾽ εὐϑεῖαν V 

11 ἑαυτοῖς V, Upr.: ἑαυτῇ ἃ ὡς ποτε τὸ V 18 ei V μὲν om. UVa 

ὅτι om. V 18.19 tots λοιποῖς pr. U 19 ἔλαττον V λαβὼν Ra 20 χαὶ 

om. Ra 21 τέμνω a δίχα ταύτην Ra 22 τῶν te RUa 23 τῆς om. R: 

τῶν Ua βὸγ seripsi: βγὸ libri 23.24 δευτέραν εὐϑεῖαν V 24 ζητῶ πότερον] 

μίαν εὐϑεῖαν δῆλον ὅτι R 25 ὅπερ --- 21 αγὸ om. RV 29.30 τὸ εἰ ἔστι μέγεϑος 

κινεῖσθαι V 81 σφαῖρα UV τοῦτο, sed post Cyt. V ζητουμένην RUa 
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~ ld ~ ~ 

τοῖς ἐπιπέδοις" ἐν υέντοι τοῖς στερξοῖς εὑρίσχομεν αὐτὸν ζητούμενον, ὡς 
‘x QO. ΄ ‘ τς Σ i 

ἐν τούτῳ τῷ Yewpyuate’ ἐὰν σφαῖρα ἐπιπέδῳ τμηϑῇ, ἢ τομὴ χύχλος ἐστίν. 
,’ ’> > > ΩΝ > 

οὐδεὶς οὖν ζητεῖ ef τόδε σφαῖρα, ef τόδε χύχλος ἐν ἐπιπέδῳ, et τόδε 
/ { ~ ‘ 5 5 

μέγεϑος: ταῦτα γὰρ ἐχ τῆς αἰσθήσεως Gees 

5 Τὰ μὲν οὖν ἐν οἷς ἢ ἀπόδειξις ταῦτα. ἐν τούτοις μὲν οὖν χαὶ διὰ 

τούτων πᾶσα ἀπόδειξις περαίνεται. τρόποι δέ, ἘΠ: GU ὧν προγινώσχονται, 
δύο, τό te τί ἐστιν ἣ τί σηυλίνει χαὶ τὸ ὅτι ἔστι. καί, | φησίν, ἐπὶ μὲν ὅτ 
τοῦ δεδομένου δεῖ προγινώσχεσϑαι χαὶ ὅτι ἔστι χαὶ τί Bs 7 τί ἐστιν, 

2 

> 

0 
> ‘ , cr ΄ > \ o Vv 5 

επι ὃὲ τοῦ --ηἡτουμξνηυ 00 TO OTL ἔστιν ἀλλὰ τὸ τί σημ, watve ι ἣ τί εστιν" 

10 οἷον δεδομένης οὔσης τῆς πεπερασμένης εὐϑείας Get προεγνῶσϑαι χαὶ ὅτι 
5 

~ ͵ φ ? 

Ν Υ eae 
ἔστι πεπερασμένη ἣ εὐϑεῖα χαὶ τί σημαίνει τοὔνομα, ἐπὶ 6& τοῦ ζητου- 

μένου, τουτέστι τοῦ ἰσοπλεύρου τριγώνου, τὸ τί σημαίνει μόνον" οὐ γὰρ ἐν- 

ταῦϑα προεγνῶσϑαι δεῖ τὸ ὅτι ἔστιν, ἐπεὶ οὐχ ἂν ἣν ζητούμενον. ἐπὶ μέν- ὅ 

τοι τῶν ἀξιωμάτων, λέγω δὴ ὅτι τὰ τῷ αὐτῷ ἴσα χαὶ ἀλλήλοις ἐστὶν ἴσα 

15 χαὶ τῶν λοιπῶν, μόνον τὸ ὅτι ἔστι δεῖ προεγνῶσϑαι. χαὶ ἐάν τις ἀποροίη 

“τί οὖν: οὐ δεὶ εἰδέναι ἡμᾶς χαὶ τὸ τί σημαίνει :᾽, φήσομεν ὅτι μάλιστα 

μὲν ὡς ὁμολογούμενον τοῦτο παρῖῆχεν᾽ ἀδύνατον yap εἰδέναι τι ὅτι ἔστι 

τί σημαίνει, ὥσπερ ἀδύνατον τραγέλαφον εἰδέναι τὸ τί ow ς Φ aA R a Φ 
᾿ ‘ 

τὸν μἢ ε 
Vv ‘ σ wv > ~ ~ 

σημαίνει ἀγνοοῦντα ὅτι ἔστιν: οὐ μὴν εἰδότα ὅτι ἔστιν ἀγνοεῖν ἐνδέχεται τὸ 10 

90 τί σημαίνει. ἔπειτα τὸ τί σημαίνει οὐχ ἐπὶ τῶν προτάσεων ὅλων λαμβάνεται 
3 Σιν , ~ σ ΦΧ ~ ΡΥ x EN J \ Fi 

ἀλλ ἐπὶ μόνων τῶν ὅρων. διὰ τοῦτο ἐπὶ μὲν τοῦ δεδομενου χαὶ ζητου- 

μένου, ἐπεὶ ὅροι ταῦτα, Get προεγνῶσϑαι τὸ τί σημαίνει ἑχάτερος τῶν ὅρων. 

ἐπὶ μέντοι τῶν ἀξιωμάτων, ἐπεὶ UES ταῦτα, οὐ τὸ τί σημαίνει 
\ 

ὕ. a > \ Nias? y \ ‘ x a ~ Ἃ > ~ σ ~ 

ζητοῦμεν ἀλλὰ τὸ ὅτι ἔστι" τὸ γὰρ τί σημαίνει μᾶλλον ἄν ἐπὶ τῶν ὅρων τοῦ 
"» oF , v > ΄ Sy τὰ - “ ΄ Η \ ε 

αςι ματος χωρᾶν ξχοι, 9D μέντη:ι ETL THs ὅλης πρηταάσξως" χαὶ {2p 7 
τῷ [it 

πρότασις τὸ ὑπάρχειν ἄλλο ἄλλῳ σημαίνει. 15 
WN ᾿ Ὁ > ~ ~ vs by ΄ = 

Εἰδέναι δὲ Get xdxetvo, ὅτι τῶν [ἄλλων] ἀξιωμάτων τὰ μὲν χοινῶς 
- “4 5 πάσα'ς ἐπιστήμαις ὑποβέβληται, τὰ ὃὲ τισί, τὰ δὲ καὶ μιᾷ μόνῃ. οἷον τὸ 

υὲν ᾿ἐπὶ παντὸς ἢ ἢ χατάφασις ἢ ἢ ἀπόφασις ext’ πάσης ἐπιστήμης χώραν 

80 ἕξει" χαὶ γὰρ χαὶ ἐν ταῖς χοιναῖς ge ek χαὶ ταῖς πρὸς ἀλλήλους ὁμιλίαις 

τῷ τοιούτῳ χρώμεϑα ἀξιώματι. τὸ μέντοι “τὰ τῷ αὐτῷ ἴσα χαὶ ἀλλήλοις 

ἐστὶν tow χαὶ ἐὰν ἀπὸ τῶν ἴσων ἴσα ἀφαιρεϑῇ, τὰ χαταλειπόμενά ἐστιν ton’ 

Ι αὐτὸ V 2 post ἐὰν add. δὲ Ua αἱ τομαὶ V 5 ἐν μὲν οὖν τοὔτοις U 

6 δι᾽] τέσσαρες V προγίνονται V 7 μὲν om. ἃ 9 τί ἐστιν om. V 11 ἐστὶν 

post πεπερασμένη colloc. ἃ: ἔσται V ἡ om. V τὸ ὄνουνα V 14 χαὶ om. V 

ἐγτὶν om. V 15 zat el V: ἐὰν δέ a ἀπορήσει V 16 ἡμᾶς εἰδέναι a 

τὸ a: om. RUV 17 ὡμολογημένον U 18 τὸ prius om. a? ὥσπερ --- 19 ἀγνοοῦντα 

ὅτι ἔστιν om a? τραγέλαφον ἀδύνατον Ra post εἰδέναι add. ὅτι ἐστιν ἀγνοοῦντα τί 

σημαίνει Ua τὸ alt. U: τὸν RVa: fort. τὸν τὸ 20 τῶν om. RUa 21 μόνον UVa 

aat mrg. U? 22 τὸ om. Va 23 ἐπειδὴ a 24 ἀλλὰ τὸ ὅτι scripsi: ἀλλ᾽ ὅτι RUa: 

ἀλλὰ τὸ τί V 27 ἄλλων delevi 29 7 prius om. Va τὴν χατάφασιν ἃ 

q ἀπόφασις Vi ἣ τὴν ἀπόφασιν ἀληϑεύειν ἃ: om. R πάση ἐπιστήμη V 30 ἄλληλα V 

31 χρώμαϊ V, a” a V2 zat om. V 32 ἐστὶν om. a χαὶ et τῶν om. V 

ἴσα ἐστὶ V 
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΄ , > ΄ ‘ 

πλείοσιν ἁρμόζει ἐπιστήμαις: χαὶ γὰρ χαὶ μουσιχὴ χαὶ γεωμετρία χαὶ br 
Ν ‘ ’ a 5» ΄ uv 5 ᾿ 1" 7 

ἀριϑμητικὴ τούτοις χέχρηται. τὸ ὃὲ “τὰ ἐφαρμήζοντα ἐπ᾽ ἄλληλα ἴσα ἀλλή- 
μὴ γ᾿ , ~ , ΄ 

λοις ἐστί᾽ μόνῃ τῇ γεωμετρίᾳ προσήκει. 
~ -) 4) ~ Ν - 

Διχῶς δ᾽ ἀναγκαῖον προγινώσχειν καὶ τὰ ξξῆς. εἰρηχὼς διχῶς 
ao ‘ > > - - ΄ > 

AVAYXALOV προγινώσχειν τρξις TLOTOVS ἐπαγει" φησι γὰρ OTL τὰ 

a 
σ ν ae , » ~ at ΄ ΄ 

μὲν ὅτι ἔστι προυπολαμβάνειν ἀναγχαῖον, τὰ HE τι τὸ λεγόμενον 
‘ 
- , . » \ ν as ΄ ey? 

ξυνιέναι Get, τὰ δὲ ἄμφω. χαὶ δήλη ἢ αἰτία ἐκ τῶν εἰρημένων, ὅτι 
, es > nn δ}εῖ = 5 Q AE | Fan b) , M δον ΄ Q? 

ξ L GSt TOOK IAVS τι ET ς Qt OF τροπῇ τρία μέν ἐστιν ἃ δεῖ προλαμβάνεσϑαι πάσης ἐπιστήμης, of ὃὲ τρόποι, χα 
a IN! ~ > , p) \ , 

ods δεῖ ταῦτα γινώσχεσϑαι, δύο εἰσίν, τὸ ὅτι ἔστι χαὶ τὸ τί σημαίνει. 25 

- > σ isd “ ~ “ bd ~ 4 ΄ 

10 p.712138 Otov ὅτι μὲν ἅπαν ἢ φῆσαι ἡ ἀποφῆσαι ἀληῦές, 
fe v 

Ott EGTt. 

Volts > ~ Te We > re GS o v ΄ 

Τοῦτο παράδειγμα τοῦ ἀξιώματος ἐν ᾧ Ost τὸ OTL ἐὄτι μόνον TpN- 

χινώσχεσϑαι. 

p.71214 Τὸ δὲ τρίγωνον, ὅτι τόδε σημαίνει. 80 

Ἂς ἥν. ὦν ὦ, 59 > ~ ΄ » iz \ ΄ ΄ " 

15 Todté ἐστι παράδειγμα τοῦ ζητουμένου ἐν ᾧ τὸ τί σημαίνει χρὴ προ- 

γινώσχεσϑαι. 

p.71a15 Τὴν δὲ μονάδα ἄμφω, χαὶ τί σημαίνει καὶ ὅτι ἔστι. 

rie ~ Ὁ ze > , ΄ - 

[οὔτο τοῦ δεδομένου, ἐν ᾧ ἀυφότεροι οἱ τρύποι τῆς προγνώσεως 

λαμβάνηνται. πολλαχοῦ γὰρ χαὶ τὴν μονάδα ὡς δεδομένον λαμβάνομεν. 
> ‘ ~ , ») wv , 

90 οἴον ἐὰν μονὰς ἀριϑμὸν μετρῇ, todas δὲ ἕτερος ἀριϑμὸς ἄλλον ἀριϑμὸν 

μετρῇ. χαὶ ἢ μονὰς ἰσάκις μετρήσει thy τρίτον χαὶ ὁ δεύτερος τὸν τέταρτον" 
Μ 

Gal γὰρ προεγνῶσϑαι χαὶ ὅτι ἔστι τόδς μονὰς χαὶ τί σημαίνει τὸ τῆς 85 
΄ ἃ ay, 

αονάδοης ὄνομα. 

1.2 ἀριϑμητιχὴ --- γεωμετρία V 2.3 ἀλλήλοις ἴσα ἃ 3 τῇ ϑεωρίᾳ ἃ 

4 avayzatwy V χαὶ τὰ ἑξῆς om. R εἴρηχε μὲν διχῶς a? 5 ἀνάγχη U 

τρεῖς---γὰρ] ἐπάγων δὲ τοὺς τρόπους TOD προγινώσκειν, τρεῖς εἶναι τούτους φησὶν δ" ἐπάγει 

ante τρεῖς colluc. ἃ': ἐπεισάγει V 7.8 ὅτι--- ἐστιν RUV: τοῦ εἶναι τρία ἃ 8.9 οἱ 
Χ = =O ie ; : ey nee oy Gees ΜΡ ; 

δὲ --- σημαίνει] ὧν δύο μὲν καϑ' eva τρόπον. ἕτερον δὲ ὁμοῦ χατὰ τοὺς δύο. αὐτοὺς μέντοι 
5S “" ’ - 7) ” , ‘ ” , 

τοὺ: τρόπους, xa} ods TpohapBavovtat G90 εἶναι, τόν τε ὁ, τί ἐστι, χαὶ τὸν ὅ, τι σημαίνει ἃ 

9 τὸ prius UV: 6 te R χαὶ oR 10 οἷον a Arist.: om. RUV φᾶσιν 7 

ἀποφᾶσι V ἀληϑὲς a Arist.: ἀναγχαῖον RU: om. V 11 ante ὅτι add. ἐστὶ R 

ὅτι ἔστι om. V 12 τοῦτο RUV: Ἰὸ μὲν ἅπαν 7 φῆσαι, ἡ ἀποφῆσαι al, post quae add. 

ἀλχηϑές ἐστι. τοῦτο a? post ἀξιώματος add. ἐστιν ἃ 12.13 δεῖ προγινώσχεσθαι 

μόνον τὸ ὅτι ἐστὶν ἀληἣές ἃ 15. 10 προγινώσχειν a 17 τὸ δὲ τὴν ἃ 

χαί ttL—18 τοῦτο om. ἃ ante τί add. τὸ R 18 τούτου U post de40- 

μένου add. ἐστὶ παράδειγμα a ἄυφω V 19 δεδομένην V 20 ἰσάχις-- 

21 μετρῇ mrg. V μετρεῖ R τὸν τρίτον μετρήσει ἃ 22 γὰρ R: τοὺς UVa 

τόδε μονάς ἐστι Ua 
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x 3 = ‘ ΄ ΄ oy , Lae S~ (ὦ - + 

p- 714 16 Od (2p ὁμοιῶς τοῦτων EXAGTOY ὄγλον ἡμῖν. 5! 

Ly abt ‘ ‘ , ν ‘ A ov Vv 2,4 δὴ , ’ \ 

To wiv γὰρ δεδομένον ἔχει xual τὸ ὅτι ἐστι χαὶ TO TL σημαίνει, TO 
sk ΄ \ , , , \ A by aa ‘ oO Vv 

δὲ ζητούμενον τὸ τί σημαίνει μόνον, τὸ GE ἀζίωμα TO ὅτι ἔστι. 

= y 7’ ὯΝ ΄ " \ , , ~ 

p. 71417 "Eott δὲ γνωρίζειν τὰ μὲν πρότερον γνωρίζοντα, τῶν 

or δὲ xat dua λαμβάνοντα τὴν γνῶσιν. 

a) ~ , \ ~ ΄ ΕΞ ΄ 

Εἰπὼν ὅτι πᾶσα διδασχαλία χαὶ πᾶσα μάϑησις ἐχ προὐπαρχούσης 

ίνεται Ἰνώσεως, νῦν προτίϑεται περὶ εὐρέσεως εἰπεῖν χαὶ δεῖξαι ὅτι χαὶ 
[2 » - vA , , > a8 ν ig > ~ 

αὕτη ἐχ προὐπαρχούσης γίνεται γνώσεως. ἐπειδὴ γὰρ ἢ διανοητιχὴ γνῶσις 
Ἃ ον: ag oa (Ξ ~ , ™ Ὁ ‘ 

ἢ διὰ διδασχαλίας ἡμῖν παραγίνεται χαὶ μαϑήσεως ἢ διὰ ζητήσεως χαὶ 45 

10 εὑρέσεως, ἀνάγχη δὲ ἐν Exatépw τῶν τρύπων ex προεγνωσμένων τινῶν 

τίνεσϑαι ἡμῖν τὴν γνῶσιν, διὰ τοῦτο δείξας τὸν ἕτερον τῶν τρόπων μέτεισι 
ε x o~ ~ π᾿ ΄ y 

χαὶ ἐπὶ thy λοιπόν, ὡς εἶναι δῆλον πᾶσαν γνῶσιν διανοητιχήν, εἴτε ἐχ 
Q > f \ QZ Ξ 7 Vv. = > 4 , \ ΄ l4 ΡῚ 

διδασχαλίας χαὶ μαϑήσεως οὖσαν εἴτε ἐχ ζητήσεως χαὶ εὑρέσεως, ἐχ 
Ped ΄ ~ Sia \ ΠΕΣ ΘΔ ΠΝ Qa eee Coe a 

προεγνωσμένων τινῶν παρα᾽ίνεσϑαι. πρὶν 7 δὲ διαλεχϑῆναι περὶ εὑρέσεως 

15 πρότερον περὶ τοῦ Ἰνωρίζειν προτίϑεται διδάξαι ὡς ἂν χαϑολιχωτέρου ὄντος, 50 
Ξ ΄ ~ a 6 > > ΄ 
ὡς δείξομεν ἐπεξιόντες. τοῦ οὖν γνωρίζειν δύο εἰσὶ τρόποι, εἷς μέν, 
πὸ ἘΠ age nea Ber cycA Eun, GEOR TOMO Te: ὅταν προεγνωχότες τι αὖϑις τούτῳ προσβάλωμεν λήϑης μὴ μεσολαβησάσης 

οἷον ὅταν πρώτως ἑωραχότες τινὰ εἶτα τούτου τὴν μνήμην ἔχοντες πάλιν 

αὐτὸν ἴδωμεν, λεγόμεϑα τοῦτον γνωρίζειν: εἰ δὲ λήϑη μεσολαβήσει, εἶτα 

90 αὖϑις τὴν προτέραν αὐτοῦ νῶσιν λάβωμεν, οὐχέτι γνωρίζειν τὸ τοιοῦτον 

λέγεται ἀλλὰ ἀναμιμνήσχεσϑαι. εἷς μὲν οὖν τρόπος οὗτος. δεύτερος 
ε » - ΄ . y ~ , 
ὡς ὅταν ἔχοντες tod xadddov τὴν ἔννοιαν μεριχῷ τινι | προσβάλωμεν ὅν 

μὴ πρότερον ἐθϑεασάμεϑα, εἶτα τοῦτο ἐφαρμύσωμεν τῷ χαϑόλου οὗ τὴν 

νῶσιν ἔχομεν. οἷον εἰ ϑεάσηταί τις τὴν μαγνῆτιν λίϑον ἕλχουσαν τὸν 

σίδηρον. εἰ αὲν μὴ εἴη προεγνωχὼς ὅτι πᾶσα FH τοιαύτη λίϑος ἕλχει τὸν 
Ι Ὁ t N | i i | τῷ qn 

Id | 3 τ a ΄ ~ 2 A HG σ A = Lo > tC 9 Ἁ 

σίδηρον, οὐ λέγεται ὃ τοιοῦτος γνωρίζειν ὅτι μαγνητίς ἐστι λίθος, ἀλλὰ 

πρώτως μανϑάνει, εἰ εὐπορήσει τοῦ διδάσχοντος, ὡς πᾶσα ἢ μαγνῆτις λίϑος 5 

ἕλχει τὸν σίδηρον: εἰ δὲ τοῦτο εἴη προεγνωχώς, προσβάλλων τῇ μεριχῇ 
ε 

5 (ἢ oo Aen ne σ o 2 aN ΄ \ \ Oo) 2a Κρ ρος Εν 5 

At ῳ EVUDS Ἱνώριςξι οτι αὐτὴ ξεστιν Ἢ ὑπὸ τὸ χαύολου EXELVO ειἰοὸος Ava- 

1 ἡμῖν R Arist.: ἐστι UVa 3 post ὅτι delevit ἀναγκαῖον U 4 τῶν «ti. 

om. V 4.5 ta δὲ : U 6 ante εἰπὼν add. τὰ δὲ, zat ἅμα λαμβάνοντα τὴν 

γνῶσιν ἃ πᾶσα alt. om. V 7 γίγνεται a καὶ prius om. a 

8 ἐπεὶ V 9 περὶ γίνεται U post xat prius add. διὰ Ua 10 ἕτερον τὸν τρόπον 

μιν corr. V+ 11 τὴν γνῶσιν ἡμῖν a 12 ὡς asterisco notatum, cui tamen 

in mantissa nihil respondet a 12.13 eite—edpésews om. R 13 οὔσας U 

13. 14 ἐκ mpoeyv.— εὐρέσεως om. V 14 περὶ γίνεσϑαι U 15 av om. a 

16 δείξομεν) p. 14,1 sq. 17 tovto a προσλάβωμεν R: προσβάλλωμεν V 

18 πρῶτον V 19 yap R 20 ἕξομεν a τὸν τοιοῦτον RV: τοῦτον a 

λέγομεν ἃ ἀναμνήσχεσθαι ἃ post οὖν add. πρῶτος ἃ 22 προσλάβωμεν Ua 

23 τούτω RV ἐφαρμόσομεν pr. V, corr. V! τὸ R 24 ϑεάσεταί V: 

ϑεάσαιτό a 25 7,U 26 post λίϑος add. τόδ᾽ ἐνεργοῦσα a 27 μανϑάνειν R 

τοῦ διδάσκοντος εὐπορήσει ἃ Aides om. V 29 tod V 
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Ἰομένη. δύο οὖν τούτων ὄντων τρόπων γνωρίσεως χατὰ τὸν δεύτερον τρόπον 5 

φησὶν 6 ᾿Αριστοτέλης γίνεσϑαι τὴν εὕρεσιν, ὅταν μεριχοῖς τισι θεωρήμασι 

μὴ προεγνωσμένοις ἡμῖν πρώτως ἐπιβάλλοντες ἀπό τινων χαϑολιχωτέρων 

προξγνωσμένων τὴν νῶσιν αὐτῶν ada οἷον ἐὰν ἐπὶ ἰσοσχελοῦς 

5 τριγώνου τοῦ Α Β Γ᾿ ἀπὸ τῆς χορυφῆς ἐπὶ τὴν βάσιν τὴν BI’ κάϑετον 10 

ἀγάγωμεν τὴν A Δ ὥστε δίχα τέμνειν τὴν βάσιν καὶ δύο τριγώνων ἐξ 

ἀνάγκης γενομένων, τῶν ABA, AAT, προβληϑῇ 

ἡμῖν εἰς. ἘΠΕῚ Πν πότερον τὰ γινόμενα τρίγωνα, A 

gyw δὴ τὰ ABA, AAT, ἴσα ἐστὶν ἣ μή, τούτου 

10 τὴν Ἰνῶσιν εὑρήσομεν ἐφαρμόζοντες αὐτὸ ἄλλοις 

τ τισὶ χαϑολιχωτέροις ϑεωρήμασι προεγνωσμένοις 

ale ἐπειδὴ γὰρ πρηέγνωμεν, ὅτι τῶν ἰσοσχελῶν 

τριγώνων αἱ πρὸς τῇ βάσει υ γωνίαι ἴσαι ἀλλήλαις 

& , χαὶ Ott, ἐὰν. δύο πῶς τὰς 600 πλευρὰς 

15 ταῖς δυσὶ πλευραῖς ἴσας ἔχῃ; Exatépay ἐχβτερα, 

ἔχῃ δὲ χαὶ τὴν γωνίαν τῇ γωνίᾳ ἴσην τὴν ὑπὸ Β 7 r 

τῶν ἴσων εὐϑειῶν περιεχομένην, χαὶ τὴν βάσιν : 
AED (ES er ome Re ane ΣΝ ἘΣ EVADE ἘΝ ππι τ een as ἜΝ ΟΣ Ὶ τῇ βάσει ἴσην ἕξει χαὶ τὸ τρίγωνον τῷ τριγώνῳ ἴσον ἔσται χαὶ a! λοιπαὶ ( 
τωνίαι ταῖς λοιπαῖς γωνίαις ἴσαι ἔσονται, ἑχατέρα ἑχατέρα, ὕφ᾽ ἃς & ἴσαι 

20 πλευραὶ ὑποτείνουσιν, ἔχομεν δὲ ἐν τῷ προχειμένῳ, διὰ τὸ ἰσοσχελὲς εἶναι 2 

τὸ A BI τρίγωνον ἴσην τὴν ὑπὸ A BE Ἰωνίαν τῇ ὑπὸ AT B χαὶ δύο 

πλευρὰς δυσὶ πλευραῖς ἴσας, τὴν μὲν AB τῇ AT διὰ τὸ ἰσοσχελές, τὴν 

6 BA tq AL Gea tH ὃι γα : Ὁ πεν τὴν Β΄ Γ΄ βάσιν ὑπὸ τῆς A Δ χαϑέ- 

του, δῆλον ὡς zat τὸ ὅλον τρίγωνον τὸ ABA ὅλῳ τῷ AAT ἴσον ἐστὶ 

95 χαὶ at λοιπαὶ γωνίαι ταῖς λοιπαῖς γωνίαις, ἢ μὲν ὑπὸ Α ΔΒ τῇ ὑπὸ 9 

AAT, 4 δὲ ὑπὸ ΔΑΒ τῇ ὑπὸ AAT. λέγομεν. οὖν ζητῆσαί τε χαὶ 

εὑρηχέναι τοῦτο τὸ ϑεώρημα προὐποχειμένων τινῶν ϑεωρημάτων, οἷς ἐφαρ- 

μόσαντες τὸ προχείμενον τὴν γνῶσιν αὐτοῦ εἵλομεν. χαὶ οὕτως ἐπὶ πάντων, 

ἵνα συντέμω τὸν λόγον. εἰδέναι μέντοι χρή, ὡς ὅταν λέγω ex προεγνω- 

30 σμένων χαϑολιχῶν τινων τὴν γνῶσιν γίνεσϑαι, οὐχ οὕτω λέγω χαϑολιχωτέρων 

ὡς λέγομεν τὸ γένος τοῦ εἴδους εἶναι καϑολικώτερον, GAR ὅτι ἁπλῶς ἔχ τινων 80 

1 οὖν a: post τούτων colloc. R: om. UV τρόπων τούτων γνωρίσεως ὄντων ἃ 

τοῦ γνωρίζειν V ὃ ἐπιβάλωμεν ἃ post χαϑολιχωτέρων add. zat ἃ 4 post 

προεγνωσμένων add. ἡμῖν a σγόντες a: σχοῖμεν, ut videtur, U 5 ἐπὶ] azo V 

6 τὴν alt. om. V ὥστε ---ἰ αβὸ iterat V ὡς ἃ τρίγωνα ---ἴ γίνεσϑαι 

τὰ ἃ 7 ante προβλ. add. εἰ ἃ προβληϑείη RUa 8 γηνόμενα a 

9. λέγω --- αὖγ om. V τὰ ἃ: τὴν R: τὸ U 11 χαϑολιχοῖς R 19 ἐπεὶ Υ 

προέγνομεν V 13 ἀλλήλοις UV 14 ἂν V 15 tats δύο V ἑχάτερον ἕχα- 

τέρου V 16 ἔχει αὶ ἀπὸ UVa 19 τῶν λοιπῶν V 21 ὑπὸ prius R: 

ἀπὸ UVa ante ἃ alt. et tert. add. τὸ V αγβ RUV: αβγ a 22 ἰσοσχελὲς 

asterisco notatum, cui tamen in mantissa nihil respondet a post ἰσοσχελές add. πάλιν R: 

τοῦ τριγώνου a 23 διὰ τὴν διγοτομίαν τῆς By βάσεως a 24 post δῆλον tds οὖν a 

25 afd V 26 δαβ R: Bad, sed αβὸ mrg. V: a8 Ua bay RV: ays mrg. V, Ua 

τε om. V 27 εὑρεῖν V 28 ἔσχομεν a 29 συνέλω a ἱστέον μέντοι ὡς V 

λέγη V 90 τὴν om. V λέγει V 91 ὥσπερ ἃ ὅταν V 

υ 
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ws ΄ ~ \ @ = , / ox 

ἄλλων ϑεωρημάτων χαϑολιχῶν. χαὶ διὰ τοῦτό φαμεν χαϑολιχωτέραν εἶναι BY 
τ 

-- ~ e (e . γα ~ 

τὴν γνῶσιν tH: εὑρέσεως. διότι χατὰ μόνον τὸν δεύτερον τρόπον τῆς 
᾿ς ’ ἱ Ι 

Ἰνωρίσεως 7, εὕρεσις γίνεται τὰ ζητούμενα τοῖς ὁμολογουμένοις ἐφαρμοζόντων 

ἡμῶν, ἢ δὲ γνῶσις ἐπὶ πλειόνων ϑεωρεῖται" χαὶ γὰρ χαὶ ἐπὶ τοῦ προ- 

τέρου τρόπου. οὐ τοῦτο δέ φημι, ὅτι ταὐτόν ἐστι γνώρισις χαὶ εὕρεσις, ἀλλ᾽ 
Luba | 

~ Ὁ 5 , > ~ , ~ ~ 

ὅτι τῷ τρόπῳ ᾧ τὸ δεύτερον γίνεται εἶδος τῆς γνωρίσεως, τῷ αὐτῷ καὶ 
΄ σ΄ a , , σ Cc αὐ , wv ΄ ‘ 3) , ~ 

ἢ εὕρεσις. διαφέρει δέ, ὅτι ἢ μὲν γνώρισις ἄνευ ζητήσεως χαὶ ayvotas 8 
‘ eee Xx i mais Dn χ»-, εν , δ aX γε Σὰ Ἂν-.- 

un προηχησαμένης τὸ μεριχὺν ἐφαρμόζει τῷ χαϑόλου, ἢ ὃξ εὕρεσις προ- 

ἡησαμένης ἀγνοίας καὶ μετὰ ζητήσξως γίνεται. δέδειχται οὖν ὡς πᾶσα 
~, a ΄ v Saat a5 ΄ ν ΄ Vv. κα Ὁ ΄ 

10 Ἰνῶσις διανοητιχή, εἴτε διὰ διδασχαλίας χαὶ μαϑήσεως εἴτε διὰ ζητήσεως 
wv , ΄ ~ ΄ 

χαὶ εὑρέσεως, ἔχ τινων προεγνωσμένων ἡμῖν παραγίνεται. 
ΚΙ ΛΝ ἘΦ - x x 3 ~ ΄ > s Db) ν΄ 2 2) , 

Καὶ ἐντεῦϑεν χαὶ τὴν ἐν τῷ Μένωνι ἀπορίαν ἐπιλύεται. ἐν ἐχείνοις 
- ΄ , ~ ΄ 

“ap τοῦ Σωχράτους προτείναντός τι ϑεώρημα ζητῆσαι χαὶ χελεύσαντος 

ὁρίσασϑαι τὴν ἀρετὴν χἀχείνου μὴ δυνηϑέντος, εἶτα τοῦ Σωχράτους εἰπόντος 40 
, , ¢ ΄ ΄ , >] ~ ~ ΄ 

15 ὅτι, εἰ ζητήσομεν, πάντως εὑρήσομεν, ὁ Μένων ἐπαπορεῖ τῷ λόγῳ χαὶ φησὶν 
΄ 

Ἁ , , ~ , wv 

ὡς οὐχ εἴη ὅλως εὕρεσις. τὸ γὰρ ζητούμενον, φησίν, ἀναγχη FTO προ- 
~ ~ ΄ \ > x v A v ΄ 

εἸνῶσϑαι ἣ μή. εἰ μὲν οὖν μὴ εἴη προεγνωσμένον, οὐδ᾽ ἄν, εἰ προσβάλωμεν 

αὐτῷ, Ἰνωρίται δυναίμεϑα ὅτι τοῦτό ἐστιν ὃ ζητοῦμεν" μὴ εἰδότες γὰρ 
S\ 63 Σωχράτην οὐδ᾽, dv ἀπαντήσωμεν αὐτῷ, γνωρίσαι αὐτὸν δυνάμεϑα. εἰ 

, ~) \ = 5 a 

20 προεγνωχότες αὐτὸν εἴημεν, οὐδ᾽ ἂν αὐτὸν ζητεῖν λεγοίμεϑα οὐδὲ εὑρίσχειν 
a wx v σ mets ΒΞ 5 v an ΄ - , v Couns \ \ = 

ὃν ἤδη ἴσμεν. ὥστε ὅλως οὐχ ἔστιν οὔτε ζητῆσαί τι οὔτε εὑρεῖν. χαὶ πρὸς 45 

ταῦτα ὃ Σωχράτης τὸν δοῦλον ἀγαγὼν τὸν τοῦ Μένωνος χαὶ ἐρωτῶν αὐτὸν 

Σποηΐγσεν αὐτὸν ϑεώργωσ τι ἐξευρεῖν ὃ μὴ πρότερον ἤδει. λέγω δὴ ὅτι τὸ 
ἐπηιησξεν AUTO ew it ὡς- pc 9) υ | TOOTED hl Sty cy | OL 

τῷ - > , ᾿ ΄ ΄ 

ἀπὸ τῆς διαμέτρου τοῦ τετραγώνου ἀναγραφόμενον τετράγωνον διπλάσιόν ἐστι 

τοῦ τετραγώνου οὗ ἐστιν ἢ διάμετρος. 7 δὲ δεῖξις οὕτω πρόεισιν. ἀναγράφει 
τῷ σι 

τετράγωνον τὸ ABTA χαὶ ἄγει διαγώνιον αὐτοῦ, ὅ ἐστι διάμετρον, τὴν 50 

AA, χαὶ ἀνατράφει ἐκ τῆς BA πλευρᾶς τετράγωνον τὸ Π 2 ΔΙ᾿, χαὶ ἐχ 

τῆς AB τετράγωνον ἕτερον τὸ Α Βὶ Π Θ, xat ex τῆς BO ἕτερον τὸ 

BZOI. δῆλον οὖν ὅτι ἴση ἑχάστη τῶν πλευρῶν τοῦ ἃ BL A τετραγώνου 

40 ταῖς τοῦ ἄλλου τετραγώνου τοῦ Β 2 Δ [ἡ. ὁμοίως δὲ πάλιν ἴση ἐστὶ xat | 

2 μόνον om. Ra 3 γνώσεως V post γίνεται add. zat Ua ὁμολογημέ- 

νοις Υ A γνώρισις Ra 5 xat τοῦτο V γνῶσις V 0 εἶδος γίνεται a: 

εἶδος ἐστὶ V 7 γνῶσις V post ἀγνοίας add. φανὲν V 8 μεριχὸν V: 

φανερὸν RUa 10 ἥ τε ---ἥ te R διὰ prius om. R 11 περιγίνεται V 

12 zai prius om. a ἐν τῷ Μένωνι] p. 80 1) sq. ἐπιλύεται post ἐντεῦϑεν colloc. a: 

διαλύεται V 13 ζητεῖν V: εἰς ζήτησιν R: ζητήσειν pr. U 15 ὅτι om. V 

πάντα V 16 τὸ γὰρ asterisco notatum, cui tamen in mantissa nihil respondet a 

ἀνάγκη om. V Ἰ ἢ ὗ post εἴη add. τὸ ζητούμενον Ra προσ- 

βάλλομεν V: προσβάλλοιμεν ἃ 18 δυναίμεϑα scripsi: δυνάμεϑα RUV: δυνηϑεῖμεν ἃ 

20 ζητεῖν αὐτὸν R λεγώμεϑα UVa 21 ὃ RUa οὐχέτι ζητῆσαί τι V 

22 τὸν alt. om. UV 23 δὲ V 24.25 ἐστιν οὗ τετραγώνου ἐστὶν R 20 post 

ἀναγράφει add. δὲ τὸ V 20 αὐτῶν 27 τὴν (ante βζ) U 28 τετράγωνον 

UVa: πλευρᾶς R αηβ ἃ: ants V 29 a V δῆλον asterisco 

notatum, cui tamen in mantissa nihil respondet a post ton add. éstiv a 

30 tats Ra: zat UV βδεζ a: BS U ἴση ἐστὶ om. a 
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ἔχάστη tov τοῦ A BHO ταῖς τοῦ BZOT. καὶ ἵνα συντόμως εἴπω, br 
‘ 

περὶ τὸ πρῶτον τετράγωνον yymuova περιτίϑησι χαὶ Exeledyvuar τῶν λοιπῶν 

τετραγώνων τὰς διαγωνίους, λέγω δὴ τὴν AO 

07, ZA, AA. δῆλον, οὖν. ὅτι τὸ TEI 
τετράγωνον τετραπλάσιόν ἐστι τοῦ ἃ ΒΓ Δ Luba | 

τετραγώνου" τρία γὰρ αὐτῷ ἴσα περιετέϑησαν. 
τὰ ἄρα τέσσαρα ἴσα ὄντα τοῦ ἑνὸς αὐτῶν 
τετραγώνου τετραπλάσιά ἐστι. τοῦτο γὰρ N\ 

Guohoyet ὃ οἰκέτης ἐκ τῆς ἐναργείας. καὶ 

10 ἐπειδὴ at διάμετροι τῶν ἀναγραφέντων τεσσά- 

ρων τετραγώνων ἕχαστον ε ce δύο τ τρίγωνα ἴσα 
, 

τέμνουσι διὰ τὸ παντὸς τετραπ εύρου τὴν 

8 

διάμετρον δίχα αὐτὸ τέμνειν, see ἄρα τῶν 
3 \ / Vv >] ‘ ( ΄ ~ ~ σ " ’ ’ 

ὀχτὼ τριγώνων ἴσον ἐστὶν ἕχάστῳ τῶν λοιπῶν. ὥστε τὸ Tb 1]! 
15 τετράγωνον διπλάσιόν ἐστ! τοῦ Α AZO τετραγώνου" περιέχει γὰρ ἄλλα 

τέσσαρα τρίγωνα. τὸ ὃὲ Τ᾿ αὶ HI τετράγωνον τετραπλάσιήν τ τοῦ 

ABTA τετραγώνου. τὸ ἄρα α AZO τετράγωνον, ὅπερ ἀ ἀνεγράφ: 1 τὸ 

ano ty AA διαμέτρου, διπλάσιόν ἐστι τοῦ A BIA τετραγώνου, oe 

o ἔῆξι δεῖξαι. οὕτω μὲν οὖν ὃ Σωχράτης διὰ τῶν ἐρωτήσεων ἐποίησ 
\ , ~ , ao ‘ wN ΄ ΄ - (« , “- , 

20 τὸν οἰχέτην τοῦ Mévwvos ὅπερ μὴ ὖξ' πρότερον εὑρεῖν ϑεώρημα, ἀπό 
τινων προωμολογημένων ἀνάγων αὐτὸν εἰς τὸ ζητούμενον. ὥστε τὰ διὰ 

4 

, - id ~ wv 

ζητήσξως χαὶ εὑρέσεως εἰς Ἰνῶσιν ἡμῖν ἐρχόμενα ἔχ τινων προενω- 
- , 3 \ \ , σμένων ἡμῖν παραγίνονται, χαὶ οὐ τὰ αὐτὰ ἀνάγχη εἰδέναι te zat pav- 1d 

΄ ΄ ~ τ >» ~ 

ϑάνειν tov te ζητοῦντα χαὶ τὸν εὑρίσχοντα, OX ἄλλα μὲν ζητεῖν ἐξ 
Ἁ ὶ wv 5 ‘ σ ~ , ~ 

ἄλλων 63 προωμολογημένων τὴν εὕρεσιν τῶν ζητουμξνων ποιεῖσϑαι. χα τῷ σι 

oby ἕξει χώραν οὐδὲ ἢ τοῦ Μένωνος ἀπορία ἀναιροῦσα τὴν εὕρεσιν, οὐδὲ 
» \ > 

ἢ τῶν σοφιστῶν τὸ εἰδέναι τι χαϑόλου ἀναιροῦσα τῷ τοιούτῳ τρόπῳ. χρύ- 

Wavtes γὰρ ὑπὸ τὴν χεῖρα, εἰ τύχοι, τρίγωνον ἐρωτῶσι λέγοντες οὔτως 
ε 

Va σ Ἁ , as i ~ » ~ I , ΄ 

οἴδατε ὅτι παντὸς τριγώνου at δύο πλευραὶ τῆς λοιπῆς μείζους εἰσί; φάντων 
. e ~ 

ς - 

80 6& ἡμῶν ὅτι ‘vat’ προτείνουσ: τὸ 9: λέγοντες “xal μὴν τοῦτο οὐχ 20 

o2 o- ΟΊ a a a vw) 
” σ U , 3 πὶ , b) 

ἤδειτε ὅτι τρίγωνόν ἐστιν" ef GE μὴ ἠδειτε ὅτι τρίγωνον, οὐ 

1 ἑχάστη τῶν τοῦ ἃ: τοῦ R: ἡ UV Yn ἃ ταῖς τοῦ Ra: τῇ UV ι ἃ 

4 Ga om. R τη R 7 ἄρα om. R: post τέσσαρα colloc. a 7.8 τοῦ ἑνὸς 

(αὑτῶν add. U) τετραπλάσια αὐτοῦ ἐστι RU: τετραπλάσιά ἐστι τοῦ ἑνός ἃ 9 ὁμολογεῖ 

post ἐναργείας colloc. Ua ἐνεργείας U 10 ἐπεὶ V 10. 11 τεττάρων V 

11 post ἕχαστον add. αὐτῶν Va τρίγωνα om. a* 12 διὰ 16 — 14 τῶν λοιπῶν] τὰ ἄρα 

ὀχτὼ τρίγωνα τὰ ὑπ᾽ αὐτῶν γινόμενα, ἴσα ἀλλήλοις εἰσίν ἃ" 13 αὐτῶ pr. V, corr. V! 

14 τη R 15.16 περιέχει -- τρίγωνα] τὸ μὲν yap Ca, ϑὸ τετράγωνον τέσσαρα τρίγωνα 

περιέχει ἴσα. τὸ δὲ γε, τη, χαὶ ταῦτα τὰ τέσσσρα τρίγωνα, καὶ ἔτι ἄλλα τέσσαρα, ἴσα αὐτοῖς a! 

16 post τρίγωνα add. ἴσα U τη RUa 17 ὃγ Ua? post τετραγώνου add. 

διπλάσιον δὲ, τοῦ abt} τετραγώνου. ὥστε a! ἄρα om. ἃ! 18 αβὸγ Ua 

20 tod om. V aV 21 ἐνάγων UV τὰ ζητούμενα RU 23 παραγίνεται ἃ 

τε om. R 25 zat om. RU: ὥστε a 27 post tradd. τὸ RV 29 φησάντων Ra 

30 δὲ om. V ὅτι om. U post μὴν add. zai V 31 εἰ--- τρίγωνον om. a! 

ἤδειτε alt. ex εἴδειτε corr. V? post τρίγωνον alt. add. ἐστιν καὶ 
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~ 5 , A ~ /e wv > x >) ἈΕῚ wv \ Y> \ - 

Goo πλευρὰς τῆς λοιπῆς μείζους ἔχει δειτε᾽ τὸ αὐτὸ apa χαὶ οἰδατε χαὶ (1 
3. εἰ οὐχ οἴδατε, ὅπερ ἄτοπον᾽. ταύτας οὖν τὰς ἀπορίας τινὲς χαχῶς ἐπιλυό- 

μενοί φασιν ὅτι πᾶν ὃ ἂν οἶδα τρίγωνον, τοῦτο τὰς GUN πλευρὰς τῆς 
Ai, $2. ‘ 

λοιπῆς μείζους ἔχειν οἶδα: χαὶ Ext τῶν ὁμοίων ὡσαύτως. οἷς χαὶ ἐπισχήπτει 

5 ὃ ᾿Αριστοτέλης ὡς χαχῶς ἐπιχειροῦσι λύειν τὰς ἐχείνων ἀπορίας: οὐδαμοῦ 

yap ἐν τοῖς ϑεωρήμασι τὴν προσϑήχην ταύτην παρειλήφαμεν, ὅτι ὃ σὺ οἶδας 2% 

τρίγωνον 7 ὃ σὺ οἶδας τετράγωνον, ἀλλὰ χαϑόλου παντὸς τρυγᾶν ἣ παντὸς 

τετραγώνου. χαὶ τούτοις ἐπιπλήξας αὐτὸς τὴν sal eae λύσιν ἐχ τῶν ἤδη 

προξιρημένων, ὅτι οὐδὲν θαυμαστὸν τὸ αὐτὸ xat ἄλλο μὲν εἰδέναι χατ᾽ ἄλλο δὲ 

10 μὴ εἰδέναι: τὸ γὰρ ἐν τῇ χειρὶ χρυπτόμενον τρίγωνον χατὰ μὲν τὸ χαϑόλου, 

ὅτι τὰς Obn πλευρὰς τῆς λοιπῆς μείζους ἔχει, οἶδα, αὐτὸ μέντοι ἐχεῖνο τὸ 

εριχὸν οὐχέτι οἶδα. οὕτω δὲ χαὶ πάντας ἀνϑρώπους τῷ χαϑόλου ἴσμεν, τοὺς δὲ 80 

χατὰ μέρος ἀγνοοῦμεν. χαὶ πάλιν χαϑόλου εἰδώτες, ὅτι οὐδεμία ἡμίονος 

χύξι, ἐξαίφνης ἡμίονον ἰδόντες τὴν γαστέρα ἐξογχωϑεῖσαν ἀπατώμεϑα χαὶ 

15 νομίζομεν χύειν μὴ ἐφαρμόζοντες τὸ μεριχὸν τῷ χαϑόλου. χαὶ ἔμπαλιν 

΄ . \ 

> \ \ X \ \ SP RNS ‘ ai \ Q 7s τ ~ > 

δυνατὸν χατὰ μὲν TO wsolxoy εἰδέναι τι, χατὰ OF τὸ χαϑόλου ἀγνοεῖν, otov 

t δύο πλευραὶ τῆς λοιπῆς υὑείζους εἰσί (χαὶ ὅτι τοῦ ἰσοσχελοῦς τριγώνου a 
‘ Nf y9N , 3 ,’ ~ 3 , " ἢ , σ - {4p χαὶ 6 ἰδιώτης οὐχ ἀγνοεῖ), οὐχέτι μέντοι ὅτι χαὶ παντὸς τριγώνου: ὥστε 85 

τὸ υὲν υὑεριχὸν οἷδε, τὸ ὃὲ χαϑόλου ov. οὐ μόνον δὲ χατὰ τοῦτο δυνατὸν 

90 εἰδέναι τι χαὶ μὴ εἰδέναι ἀλλὰ χαὶ χατὰ τὸν τρόπον τῆς Ἰνώσεως" δυνατὸν 
2 ΄ ΄ > ΕΣ ~ ‘ 

ydo τι ἐπ᾽ εὐϑείας εἰδότα μὴ εἰδέναι αὐτὸ τῇ εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῇ: χαὶ 

ἔμπαλιν. οἷον ὅτι ἢ διάμετρος ἀσύμμετρός ἐστι τῇ πλευρᾷ, δέδειχται bog 

δι’ ἀδυνάτου τῷ εωμέτρῃ" ἐπεχείρησαν δέ τινες τῶν φιλοσόφων χαὶ ἐπ᾽ σ 
5} ΄ ΘΕ, -Q =P σ 5 \ Cae We 9 a bid \ ΄ 

εὐθείας αὐτὸ δεῖξαι. ὥστε δυνατὸν τῇ δι᾿ ἀδυνάτου δείξει εἰδότα τὸ ϑεώρημα 
See, 

25 ἀγνοεῖν τῇ ἐπ᾽ εὐϑείας. 

nw (CY Dp ied i) i γ΄ se > 3 p. 71217 Ἔστι δὲ γνωρίξειν τὰ μὲν πρότερον γνωρίζοντα, τῶν δὲ 40 

χαὶ dua λαμβάνηντα τὴν γνῶσιν. 

Ταῦτα ἀυφότερα δυνατὸν χαὶ τοῖς δύο τρόποις τῆς Ἰνωρίσεως ἁρμό- 
ζειν, ἑχάτερον ἑχατέρῳ. χαὶ ἄμφω τῷ δευτέρῳ οὕτως. ἔστι δὲ γνωρί- 

80 ζειν τὰ μὲν πρότερον yvwptCovta τοῦτο ἁρμόζοι ἂν τῷ πρώτῳ 

1 ἔχει ζδειτε ἃ: εἶχεν οἴδατε RUV χαὶ prius om. V 2 τινὲς τὰς ἀπορίας R 

2.3 ἐπιλύοντές ἃ 3 ἂν om. S: fort. ὃν 4 ἐπισχώπτει V: ἐπισχύπτει a! 

ὃ οὐδαμῶς Υ 7 post 7 prius add. ὅτι V post χαϑόλου add. 7 a παντὶ 

τριγώνω U 7.8 7) παντὸς τετραγώνου a: om. RUV 8 αὐτὸς om. V 

τὴν om. U ae δὲ (post αὐτὸ) V 12 zai om. a? τὸ R: zata to al 

13 post μέρος add. ods οὐχ εἴδομεν τοῖς ὀφθαλμοῖς al 14 ἑωραχότες RU 

γαστέραν RUa ἐξοχωϑεῖσαν Ua 15 οἰόμεϑα V 16 δυνατὸν post μεριχὸν 

colloc. V 18 οὐχέτι δὲ καὶ a 20 tov om. V 22 post ἐστι add. xat R 

24 αὐτὸν Ua 24.25 ὥστε χαὶ 6. ἀδυνάτου εἰδότα, δόξει ἀγνοεῖν τὸ ϑεώρημα τῇ ἐπ᾽ 

εὐθείας δείξει al 26 πρότερα Υ (Ὁ p), corr. U 28 ἐφαρμόζειν, sed ante τῆς a 

γνώσεως V 29 post éxdtepov add. μὲν U, μὴν V xat om. UV post ἄμφω 

add. μέντοι UVa τῶ δ᾽ ἑτέρω R ἔστι δὲ RUVa?: τὸ μὲν ἃ 30 τοῦτο om. a! 
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, 3 ὟΝ fe , ‘ , b) A ~ , A 4 a Toor, x20 dv γνωρίζομέν τι χαὶ πρότερον αὐτὸ τοῦτο ἐγνωχότες. τὸ GE 0! 
τῶν δὲ χαὶ ἅμα λαυβάνοντα τὴν γνῶσιν, τοῦτο πρὸς τὸν δεύτερον 

Ὁ 4 γ),} α Ὁ - ΄ \ ‘ \ "4 τρόπον ἁρμόζει, xa)’ ὃν ἅμα τῷ προσβάλλειν τινὶ γνωρίζομεν αὐτὸ μὴ πρότερον 45 
» ΞΘ Ὶ αὐτὸ ἐγνωχότες τῷ ἐφαρμόσαι αὐτὸ τῷ χαϑόλου. ἄμφω δὲ τῷ δευτέρῳ οὕτως 

2 \ ‘ 

ἔστι δὲ γνωρίζειν τὰ μὲν πρότερον γνωρίζοντα, τουτέστι τὰ χαϑόλου, οι 

τῶν δὲ χαὶ ἅμα λαμβάνοντα τὴν γνῶσιν, τουτέστι τὰ μεριχά, οἷς 
, - ΄ εν ee { oe 8 te ty TEN ~ 

πρώτως προσβάλλοντες λεγόμεϑα αὐτὰ γνωρίζειν τῷ ἐφαρμόζειν αὐτὰ τοῖς 

χαϑόλου τοῖς προεγνωσμένοις ἡμῖν. τὰ δὲ παραδείγματα ὡς πρὸς τὸν 

δεύτερον ἐπηνέχϑη τρόπον. 

: 

τῇ " , “ 7 

10 p. 71820 Ὅτι δὲ τόδε τὸ ἐν τῷ ἡμιχυχλίῳ τρίγωνόν ἐστιν, ἅμα 

τὴ 
, 5 , 

ὄμενος ἐγνώρισε. 

ἤν 2 Ἐξ , a ΚΑ ὧν ~ ¢ sy 5 ~ ‘ A Pay. > > = 

6 ἐπαγόυενος ἀντὶ τοῦ “προσβάλλων αὐτῷ χατὰ τὴν αἰσϑησιν΄, ἐπει- 50 
“τὸ \ ΄ ‘ \ ‘ 

δὴ ἢ διὰ τῶν χατὰ μέρος γνῶσις ἐπαγωγὴ λέγεται, πα: ν 6& τὰ 
’ ΄ δ . - ~ v 

usotxd δι᾿ αἰσϑήσεως. ἀντὶ ὃξ τοῦ εἰπεῖν “ev τινι yetpt’ εἶπεν ἐν τῷ ἥμι- 
Ἔ ΄ σ κ ΄ ΄ ε \ ΄ ak \ 

15 χυχλίῳ. ὥστε τὸ λανθάνον τρίγωνον ὡς μὲν τρίγωνον διὰ τὸ χαϑόλου 
» ς ΄ >] ~ > 5 Vv 

ἐγνώρισεν, ὡς δὲ τοιόνδε τρίγωνον Gr ἐπαγωγῆς ἐγνώρισεν, οὐχ Ex τινων 

προὐποχειμένων: τοιαύτη γὰρ πᾶσα ἢ αἰσϑητιχὴ γνῶσις, ἣν οὐδὲ γνώρισίν 
~ = <4 

3 ‘ ~ e ~ σ , \ ~ 

ey ἀλλὰ γνῶσιν ἁπλῶς. OTL μέντοι τὰς τρεῖς γωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς 
»ν wv a , ΄ - 

ισας ἔχει, χαὶ ave v τὴς io - ἐγνώρισ GS τῷ ξχξιν προυπαροντα ἐν SADT 

20 τὸν τοῦ χαϑόλου λόγον, ὅτι πᾶν τρίγωνον τὰς τρεῖς τωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς 
᾿ = = oO > » σ i“ \ = iy ἜΝ ΤΆΤ σ = A af >) ἢ ΡΞ 

ισας EYEl. αυὰ οὖν EYVW OTL τρίγωνον, χαὶι εὐθὺς ἔγνω OTL χαὶ OVO GPUAts 

τὸν τὸν τρόπον ἢ μαάϑησίς ἐστι, χαὶ οὐ is) 

> ΄ δ ἢν ty 
OLA τοὶ WEd0U TO EGY ATOV χγνωριςεται. 

τῷ Gr 
᾿ ; A 4 "d 2 - - Πρὸς τὸ προσεχὲς ἀπήντησεν, ὅτι τινὰ μανθάνομεν οὐχ ἐφαρμώζοντες ὃ 

Seo εν 5) ~ ’ > ~ \ ~ 
αὐτὰ ἄλλοις ἀλλ ἅμα τῷ προσβάλλειν αὐτοῖς thy πρώτην νῶσιν αὐτῶν 

΄ - La) “ Ἃ ν " ~ Oo 3 

αἱροῦντες, οἷον ὅτι tds τρίγωνον 7 χύχλος 7 ἄλλο ὁτιοῦν. ἅπερ OD 

γνωρίζειν λεγόμεϑα ἀλλὰ πρώτως μανϑάνειν: ταῦτα ὃὲ πάντα μεριχᾶ [ ρ [ ech 

a 1 τὸ δὲ om. Ra? 2 λαμβάνοντες R τοῦτο πρὸς OM. a! 2.3 τῷ δευτέρῳ τρόπῳ a! 

5 4 3 προσβαλεῖν V αὐτῶ V 4 αὐτῷ (ante éyv.) V é om. R τουτέστι 

τὰ RUa: ἤτοι V 6 τουτὶ V 7 πρώτοις V 8 tots om. V 

10 τῶ (ante év) V 11 ἐπ παγόμενον Vi 12 eee. RV προσβαλὼν R: 

προσβάλλον V post αἴσϑησιν add. ἐγνώρισεν a 12.13 ἐπεὶ a 14 ἐν τῇ a! 

τῷ a! Arist.: τινε RU Va? 15 post ἡμικυχλίῳ add. τὴν abit lav ἐπιτηδεύων a 

post to prius add. ἐν τῇ χειρὶ a διὰ τοῦ ἃ 10 ἐγνώρισαν utrobique V 

ἐγνώρισεν alt. om. ἃ 18 φασὶν V μέντοι --- 19 mpoiindpyovta] δὲ τὸ V 

γωνίας δυσὶν Ra: δύο U 19 zai a: om. RU ἐν ἑαυτῷ ante προῦπ. colloc. a: 

ἐν αὐτῶ RV 20 τοῦ om. V 21 zat prius om. RUa δυσὶν a 

post dpdats add. tas γωνίας a 25 ἀπήντησαν V 96 αὐτὰ om. V 

27 αἱροῦμεν V: ἀναλαμβάνοντες a post τόδε add. τὸ Ra post ἢ prius add. ὁ R, 

one ὁ ἃ post 7 alt. add. ὅτι Υ τι οὗν οὐ om. Ra 28 πρότερον μανϑάνοντες ἃ 

Comment. Arist. XIII 3. Philop. in Anal. Post. 2 
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ἐστιν. ὃ χαὶ αὐτὸς δηλῶν εἶπεν ὅσα ἤδη τῶν χαϑ᾽ Exacta τυγχάνει bv 

ὄντα χαὶ μὴ χαϑ'᾽ ὑποχειμένου τινός. ὅταν μέντοι τὸ τρίγωνον 10 
, . , σ as » - Vv » \ ~ , 

ϑεασάμενοι συλλογισώμεϑα ὅτι δύο ὀρϑαῖς ἴσας ἔχει τὰς τρεῖς γωνίας, 
, ~ , [Ὁ a , ᾿ξ ~ , “ x >] , 

γνωρίζειν τοῦτο λεγόμεϑα διά τινος μέσου τῷ χαϑόλου αὐτὸ ἐφαρμόζοντες" 

5 οἷον ὅτι πᾶν τρίγωνον τὰς τρεῖς γωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ἔχει, τοῦτο 
δὲ τρίγωνόν ἐστι, καὶ τοῦτο ἄρα τὰς τρεῖς γωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ἔχει. 
σημειωτέον δὲ ὅτι τὴν διὰ τῆς αἰσϑ σεως γνῶσιν μάϑησιν εἶπε. πρὸς ὃ χαὶ 

ἐν ἀρχαῖς εἰπὼν “πᾶσα διδασχαλία χαὶ πᾶσα μάϑησις᾽᾿ ἀντιδιαστελλόμενος 
Ξ᾿ . C5 lay) ς a \ > ~ ΄ 2 ‘ εἶπε τὸ “Gravontixy,’, ὡς odors xat αἰσϑητιχῆς τινος μαϑήσεως: ἐν γὰρ 

10 ταῖς ἐπαγωγαῖς μόνα τὰ xa ἕχαστα γινώσχομεν χαὶ οὐ τὰ χαϑόλου. 1 

p. 71194 Πρὶν δ᾽ ἐπαχϑῆναι ἣ λαβεῖν τινα συλλογισμὸν τρόπον 
, Vv a l4 > , f Ἃ᾽ » v 

μέν τινα tows φατέον ἐπίστασϑαι, τρόπον ὃ ἄλλον ov. 

Τουτέστι πρὶν χατὰ τὴν αἴσϑησιν προσβάλωμεν τῷ χεχρυμμένῳ 

τριγώνῳ, χατά τι μὲν λεγόμεϑα αὐτὸ ἐπίστασθαι, τῷ εἰδέναι ὅτι, πᾶν 

15 τρίγωνον τὰς τρεῖς γωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ἔχει. ταύτῃ γὰρ δῆλον. ὅτι 

δυνάμει χαὶ τὸ χεχρυμμένον τρίγωνον ἐγνώχαμεν. χατά τι ὃὲ ἀγνοοῦμεν, 

© 20 

τῷ μὴ εἰδέναι εἰ τρίγωνόν ἐστιν ὅλως τὸ χεχρυμμένον" εἰ γὰρ ἀγνοοῦμεν 
ao , a~ ΄ 5 Ὅλ >) δ΄ >) [Ὁ ~ wv v , ΄ aN 

ὅτι τρίγωνον, δῆλον ὡς οὐδὲ εἰ δύο ὀρθαῖς ἴσας ἐχει γινώσχομεν. 9 OF 

νοῦς οὕτως, ὅτι μὲν πᾶν τρίγωνον τὰς τρεῖς γωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ἔχει, 

20 προύΐδει τῷ χαϑόλου: ὅτι δὲ τρίγωνόν ἐστι τὸ χεχρυμμένον ἐν τῷ ἡμιχυχλίῳ, 

ἠγνόει: διὸ οὐδὲ εἰ δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ἔχει ἤδει. 25 

Ses alt la ‘A 3 ~ , 5 , , 

p. 71229 KE? δὲ py, τὸ ἐν τῷ Μένωνι ἀπόρημα συμβήσεται. 

σ΄ 

Εἰ δὲ μὴ τοῦτο εἴη. φησίν, ἀληδές, ὅπερ εἴπομεν, ὅτι gaa Se a o- 

αὐτὸ χαὶ εἰδέναι χαὶ μὴ εἰδέναι, χατὰ μὲν th χαϑόλου εἰδέναι xata δὲ τ o- 

τῷ o μεριχὸν ἀγνοεῖν, χώραν ἕξει ἢ ἐν τῷ Μένωνι ἀπορία, ἣν ἤδη προφϑάσαντες 30 

εἰρήχαμεν. 

1 ἤδη RUV Arist.: εἴδη a (M) ἕχαστον U 2 post τινὸς add. λέγεται a 

3 ἴσαις a τρεῖς OM. ἃ 4 τοῦτο post λεγόμεϑα colloc. Ra: τότε V τὸ R 

αὐτῶ RV 5 tas om. U τοῦτο --- ἔχει om. Ra 7 ante σημειωτέον 

repetunt lemma ἐνίων --- ἐστι UV δὲ a: om. RUV dv V 8-apy7y V 

χαὶ μάϑησις τὴν ἀντιδιαστελλομένην V 9 τῶ διανοητιχῶ V οὔσης post μαϑή- 

σεως colloc. ἃ 9.10 ἐν---χαϑόλου om. RV 10 μόνον a 11 τινα om. ἃ 

Arist. 13 post πρὶν add. ἣ a προσβάλομεν RU: προσβάλλομεν a 14 τριγώνῳ 

om. R τὸν 15 δύο R δῆλον ὅτι UVa?: τῇ Ral 10 ἔγνωμεν V 

17 ἐστιν om. V 18 post δῆλον add. ὅτι a δυσὶν a οἴδαμεν Vi τὰς 

γωνίας ἐγνώχαμεν ἃ 18.19 6 οὖν οὕτω γινώσχων, ὅτι αἱ 650 R 20 post 

χεχρυμμένον add. τὸ RUa? τῷ ἡμιχυχλίω UVa?: τῇ χειρὶ Ral 21 δύο R 

εἶχεν R post ἔχει add. τὰς γωνίας a 23 ἀληϑές φησιν εἴη a φύσιν R 

δὴν 20. 20 φϑάσαντες εἴπομεν V 26 εἰρήκαμεν] p. 14,12 sq. 
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p. 71431 "Apa οἷδας πᾶσαν δυάδα aptiay 7, οὔ; Gv 

> - » > Ν ΄ ‘ " ΄ ‘ ~ 

Kindy ὅτι οὐχ οὕτω ὃς ἐπιλυσύμεϑα τὴν ἀπορίαν, ὥσπερ τινες χαχῶς 

ἐπεχείρησαν λύειν αὐτήν, τίϑησιν ὃ ̓ Αριστοτέλης πρῶτον τὴν ἀπορίαν, εἶτα 

τὴν ἐχείνων δηχοῦσαν ἐπίλυσιν χαὶ οὕτως τὴν ξαυτοῦ. 

> , ττ' , ΄ 

5 p.71b5 AAW οὐδέν, οἶμαι, χωλύει ὃ μανϑάνει ἔστιν ὡς ἐπίστα- 
v 9 ~ 

oat, ἔστι δ᾽ ὡς ἀγνοεῖν. 
- 5 - , ~ ~ 

Ἐντεῦϑεν αὐτὸς τὴν ἀληϑῆ ἐπίλυσιν τῆς ἀπορίας τίϑησιν, ὅτι οὐδέν 40 

ἐστι χωλῦον τὸ χατά τι μὲν ἀγνοεῖν χατά τι δὲ ἐπίστασϑαι: ἐπίστασϑα!ι 
, ἣν ’ \ \ , eb] ~ S\ ‘ \ y Η͂ 

μέν, εἰ τύχοι, χατὰ τὸ χαϑόλου, ἀγνοεῖν GF χατὰ τὸ apes ἢ ἔμπαλιν χαὶ 
x hiss tg X ~ 7 ON 4 Ne > ~ ἊΝ “9 ἊΝ ἡ 

10 ἐπίστασϑαι μὲν τῇ Ot ἀδυνάτου δείξει, ἀγνοεῖν ὃὲ τῇ ἐπ᾽ εὐϑείας, ἣ ἔμπαλιν. 

s » 5 , 3 ene 

p.71b7 Ἄτοπον γὰρ οὐχ εἰ οἷδέ πως ὃ paviaver, ἀλλ᾽ εἰ wat 
Xx ΄ 4 

πως, οἷον ἣ μανϑάνει xat ὥς. 

a] , Gs , »ν BY) \ , ν \ \ , ΕΞ: 

Τουτέστιν 4 μανϑάνει, ἤτοι κατὰ τὸ χαϑόλου ἤτοι χατὰ τὸ μεριχῶν. δ0 
> \ ΄ " \ he ΄ SNES ΡΟΝ - . \ raw 

εἰ γὰρ το τ χατὰ τὸ μεριχόν, ἐνδέχεται αὐτὸ τοῦτο χατὰ τὸ χαϑόλου 

15 εἰδέναι ὃ μανϑάνει: ὁμοίως δὲ χαὶ et χατὰ τὸ χαϑόλου μανϑάνει τι, οὐχ 

ἀδύνατον αὐτὸν χατὰ τὸ μεριχὸν εἰδέναι τοῦτο ὃ μανϑάνει- χαὶ εἰ ἐνερ- 
. \ 

γεία ἀγνοεῖ, οὐκ ἄτοπον δυνάμει etdgjvar. τὸ μέντοι τὸ αὐτὸ “ATA τὸ αὖτ o- ~ 

ἘΣ \ 4) > 4 ~ 3: , 3 , ‘ σ , A ‘ 

SLOSEVaL TE χαὶ μὴ εἰδέναι τῶν αἀουνατῶν εστι. XAL Wes, τούτεστι “ATA TOV 

τρύπον τῆς μαϑήσεως" εἰ γὰρ μανϑάνοι τὸν ἐπ᾿ εὐϑείας, ἀδύνατον αὐτὸν 

1 ἅπασαν a Arist. dptiay RUV: ὅτι ἀρτίαν a: ὅτι aptia Arist. 2 post ὅτι add. 

ναὶ καὶ τὰ ἑξῆς Va? οὕτω δὲ UV: οὕτως Ra ὡς V 2.3 τίϑησιν --ξαυτοῦ] 

πρῶτον ἐκτίϑηπι τὴν δοκοῦσαν ἐχείνων ἐπίλυσιν, εἶτα τὴν ἑαυτοῦ, ἔχουσαν οὕτως al 

3 post τίϑησιν add. οὖν UVa? τὴν ἀπορίαν πρῶτον V 3.4 ἀπορίαν, εἶτα τὴν 

om. R A ἐχείνων δοκοῦσαν UVa?: οἰχείαν δοχοῦσαν ἐχείνων KR 5 οἷμαι] 

εἶναι V 6 χτλ. om. V post μανϑάνει add. τις a Ὁ ἔστι δ᾽ ὡς ἀγνοεῖν 

om. R 7 τῆς ἀπορίας om. V 8 τὸ om. V 9 ἢ Ra: xat Uy 

χαὶ om. Ra 10 zat V post ἔμπαλιν add. ποτὲ μέν ἐστιν ὅ, τί ἐστιν ἀγνοεῖ, 

ποτὲ δὲ τί ἐστιν. ἔτι δὲ χαὶ ὁ μανϑάνων ἀστρονομίαν, ὅτι καὶ ἄστρα οἶδεν. ὅτι δὲ οὕτως 

τὶν, 7) οὕτως, ἀγνοεῖ. Bee γὰρ pavidvet, ὅτι τοιόσδε spas, τόδε δηλοῖ. ἐπιστήμη Zn 
cv 

dx 
o. 7 ς 

δὲ, χαὶ ἐπίστασϑαι, τῆς ἀποδείξεως UE ἐπιστήμη γάρ ἐστιν αὐτὴ ἡ διάϑεσις, ἡ aes 

ἡμῖν περὶ τῶν πραγμάτων. ἀποδείξεως δὲ, ὁδὸς, xa) ἣν ἡ τούτων γινομένη γνῶσις" ἔτι δὲ καὶ 

χαϑολιχώτερόν ἐστι τὸ τῆς eRe fens ὄνομα τῆς ἀποδείξεως" οὐ γὰρ εἴ τις πίστασϑαι λέγεται, 

χαὶ ἀποδειχνόναι δύναται. ὁ μέντοι ᾿Αριστοτέλης νῦν, ὡς γνωριμωτέρας οὔσης μι ere a 

ἐπίστασϑαι, ἀντὶ τοῦ ἀποδεικνύναι, ἔλαβεν Ua 11 οὐχ ante οἵδέ colloc. Va (M) 

ὃ om. R: post ef prius colloc. a ἀλλ 7 V 13 τουτέστιν ἢ (μὲν add. R) μανϑάνει 

RUV: ἧ μανϑάνει, τουτέστιν conicio cf. vs. 18: ‘To ἀρνητιχὸν μόριον, τῷ ἄτοπον συνταχτέον, 

ἵν᾽ ἢ τὸ λεγόμενον τοιοῦτον, οὐχ ἄτοπον γὰρ ἐάνπερ ὅπέρ τις ἐπαγγέλλεται γινώσχειν πῶς ἃ 

ἤτοι alt. RUV: μανϑάνῃ, ἐκεῖνο κατὰ ἄλλον τρόπον, ἤγουν ἃ post μεριχὸν add. ἀγνοῶν, 

ἢ τὸ ἀνάπαλιν ἃ 14 κατὰ τὸ μεριχὸν μανϑάνει V ante ἐνδέχεται add. οὐχ R 

158 γα: 7 R ὁμοίως om. V δὲ om. RV el καὶ V 16 δυνατὸν, om. 

τι, οὐχ V αὐτὸ UVa 6 om. U 17 τὸ alt. Sa: om. ΠΟΥ͂ 18 εἰδέναι prius 

post 17 μέντοι colloc. a te om. Va ὥς] ὡρᾶς sic R τουτέστι] ἤτοι V 

19 μανϑάνει V τὸν Ra: om. VU ἀδύνατον] ἐνδέγεται a αὐτὸν R: αὐτὸ U: om. Va 

»)* 
“ 
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, > ~ c ΄ 

προειδέναι τὸν ἐπ᾽ εὐθείας τῆς δείξεως τρόπον: ὁμοίως χαὶ εἰ τὸν δι᾿ τὸ 
ἀδυνάτου τρόπον μανϑάνοι. 

\ p-71b9 ἸἘδπίστασϑαι δὲ οἰόμεϑα Exactov ἁπλῶς, ἀλλὰ μὴ τὸν 
σοφιστιχὸν τρόπον τὸν χατὰ συμβεβηχός. δ 

5 Δύο τρόπων ὄντων xa? ods γινώσχομέν τι, ἢ διδασχαλίας xat μαϑήσεως 
iN 

ἢ ζητήσεως χαὶ εὑρέσεως, δείξας ὅτι ἐφ᾽ ἑχατέρου éx προεγνωσμένων τινῶν 
Dy) ἢ γνῶσις ἡμῖν παραγίνεται, εἰπών τε χαὶ τίνα ἐστὶν δ mone εἰν δυσὶ ὀφείλει, 

ὅτι ἁπλῶς μὲν ἐπὶ πάσης ἐπιστήμης τὰ χοινὰ ἀξιώματα, οἷον ὅτι ἐπὶ παντὸς 10 

ἢ ἣ χατάφασις ἢ ἣ ἀπόφασις, ὥσπερ ἐπὶ τῶν χαϑ’ ἕχαστα ἐπιστημῶν τὰ 

10 ἴδια Exdotys ἐπιστήμης, χαὶ ὅτι xa? & 
. , 

χάστην ἀπόδειξιν προεγνῶσϑα: δεῖ 
πρὸς τοῖς ἀξιώμασι τό τε δεδομένον χαὶ τὸ ζητούμενον, νῦν λοιπὸν τ ἢ 

ἀποδείξεως βούλεται διαλαβεῖν χαὶ εἰπεῖν τί ποτέ ἐστιν ἀπόδειξις χαὶ ὅτι 

ἐξ ὁμολογουμένων προτάσεων ὃ ἀποδειχτιχὸς συλλογισυὸς γίνεται. ἀντὶ δὲ 
ἧς ἀποδείξεως τὴν ἐπιστήμην χαὶ τὸ ἐπίστασϑαι λαυβάνει" (PB aS 

15 γὰρ ταῦτα τῆς ἀποδείξεως χαὶ τοῖς πολλοῖς εἰσιν" ἕχαστος γοῦν ἐπίστασϑαι 15 
, Vv =) > , ὯΔ ,ὔ 

WEY τι οἴεται, αἀποῦειχνῦναι OS TL A : τοτέ ἐστιν ὃ πολὺς ce κοες: οὐχ οἶδε, 

διαφέρει ὃξ ἐπιστήμη τε χαὶ τὸ ἐπίστασϑαι ἀποδείξεως, ὅτι ἐπιστήμη μέν 
, ἢ διάϑεσις ἢ ἐγγινομένη ἡμῖν περὶ τῶν πραγμάτων, ἀπόδειξις 

Xx ΄ ear > n is 4 id ~ \ » » 2 

ξ 9) ξ 163) fe 4 ᾿ς \ tcp GE ἢ ὁδὸς xa’ ἣν 4% τούτων γίνεται Ἰνῶσις. χαὶ ἄλλως χαϑολιχωτέρα 

20 ἐστὶν ἢ ἐπιστήμη τῆς ἀποδείξεως: εἴ τι μὲν γὰρ ἀπόδειξις, πάντως χαὶ 

ἐπιστήμη" οὐχ εἴ τι δὲ ἐπιστήμη. ἤδη χαὶ ἀπόδειξις. at γὰρ χοιναὶ ἔννοιαι 

ae υέν εἰσιν, ἀποδείξεις δ᾽ οὔ ἀναπόδειχτοι yoo εἰσιν ἐπιστῆμαι 20 

αἱ χοιναὶ ἔννοιαι. λέγεται δὲ χαὶ εἰδικώτερον ἐπιστήμη. ἥτις εἰς ταὐτὸν 

συντρέχει τῇ ἀποδείξει, περὶ ἧς νῦν ζητεῖ. οὐχ ὡς ἀπὸ εἴδους (οὖν) τῆς ἀπο- peye τ ξΞιςζει, τερ is Sats. ὁ X ws TO ELOGVUS (9 js Gi 

δείζεως Ext τὴν γενιχὴν ἐπιστήμην μετῆλθεν, ἀλλ᾽ ὡς ἐπὶ σαφέστερον τὴν 

μετάληψιν ἐποιήσατο ἐχ τῆς ἀποδείξεως εἰς τὴν ἰσοδυναμοῦσαν ἐπιστήμην, 
τῷ qo 

ὡς τὸ ῥητὸν εἰπόντες δείξομεν. ἵνα οὖν μάϑωμεν τί ποτέ ἐστιν ἢ ἀπόδειξις, 

πρότερον τί ποτέ ἐστιν ἣ ἐπιστήμῃ: y παραδίδωσι. xat φησὶν ὅτι ἐπίστασϑαι % 

τότε λεγύμεϑα τὸ πρᾶγμα οὕτως = ν, ὅταν χαὶ τὴν αἰτίαν αὐτοῦ, χαϑ᾽ 

80 ἣν οὕτως ἔχει, γινώσχωμεν χαὶ ὅτι οὐχ ἐνδέχεται τοῦτο ἄλλως ἔχειν, 

1. 2 ἐπ᾽ --- μανϑάνοι] δι᾿ ἀδυνάτου. καὶ εἰ τὸν δι᾿ ἀδυνάτου, ὁμοίως a 1.2 τὸν ἀδύνατον V 

3 ἕχαστον οἰόμεϑα UV 5 post 7 add. τῆς VU 6 ἑχάτερον V 7 περι- 

γίνεται V ὀφείλεις V 8 éxt prius om. V 9 7 prius om. a post ἀπόφασις 

add. ἀληϑεύει a 10 ἑκάστην Ra: ἕχαστον UV ἀπόδειξιν a: ἀποδειχτιχὴν R: ἀπο- 

δειχτιχὸν UV 13 ὁμολογουυένων] ὁποίων Ral 6 ἀποδειχτιχὸς συλλογισμὸς RUV, 

om. 6 85: ἡ ἀπόδειξις al 14 χαὶ τὸ] ὅτι V 15 ταῦτα post πολλοῖς colloc. ἃ 

εἰσιν om. UV οὖν V 16 μέν τι seripsi: μέντοι RVU: τι ἃ 17 te om. RU 

ἐπίστασϑαι (post ὅτι) RV μέντοι V 19 χαϑολιχώτερον V 20 ἐστὶν om. V 

ἥτις μὲν R 21 ἤδη UV: πάντως Ra 23 ἰδιχώτερον UV 24 οὐχ ws Va?: 

οὕτως RUa! γένους a! 24.25 ἐπιστήμης a! οὖν addidi 25 εἰδιχὴν a! 

post ἐπιστήμην add. ἥτίς ἐστιν ἀπόδειξις al ἀλλ᾽ ὡς VUa?: χαὶ ἄλλως Ra! post 

ἐπὶ alt. add. τὸ Ra σαφεστέραν V 27 δείξομεν) p. 23,6 sq. 28 πρῶτον Ra 

ἡ om. V 29 ὅταν, sed post λεγόμεϑα V: ὅτε Ra, post λεγόμεϑα U 30 γινώσχομεν RUa 
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> σ ν 5 ‘ 

οἷον ὅτι ἔχλειψις σεληνιαχὴ μὲν γίνεται διὰ τὴν τῆς γῆς ἀντίφραξιν, ἡλιαχὴ 
\ > i ‘ ΄ > . - > 

GE διὰ τὴν ὑποδρομὴν τῆς σελήνης" χαὶ λεγόμεϑα τοῦτο ἐπίστασϑαι, ὅτι 
, 6 ‘4 5 Ld ’ > ‘ » ‘ 5 5 

πεπείσμεϑα ὡς τὰ εἰρημένα συμπτώματα τούτων ἐστὶν αἴτια χαὶ οὐχ ἐν- 
as w v σ a ~ ΄ 5» ΄ , ~ . ~ 

δέχεται ἄλλως ἔχειν. Ott δὲ τοῦτό ἐστιν ἢ ἐπιστήμη, πιστοῦται ἐχ τῆς 
~ , 3 “ ’ 

5 χοινῆς πάντων περὶ αὐτῆς ἐννοίας. 90 
> 

Extotacdar ὃ 

πάντων OF TOY παρὰ THY ἐπιστημονιχὴν Ἰνῶσιν σοφιστιχῶν ὄντων ἀντιδιέστειλε 

ὲ οἰόμεϑα ἁπλῶς. ἁπλῶς ἀντὶ τοῦ “χυρίως᾽. οὐχ ὡς 

τῇ χυρίως el τὸν σοφιστιχὸν τρόπον" εἰσὶ yap δῆλον ὅτι χαὶ ἄλλοι 

συλλογισμοὶ υεταξὺ τῶν τε σοφιστιχῶν χαὶ τῶν ἐπιστημονιχῶν, ἀληϑῆ μὲν 
Σ 5 10 χαὶ ἐς etxotwy χατασχευάζοντες, οὐ μὴν τὸν ἀποδειχτιχὸν τρόπον οὔτε τὸν 

, (2 ΄ ΄ ia a 2 , » ΄ 

σηφιστιχόν, οἷον ὡς οἱ λέγοντες “ὁ δεῖνα EN CRS μοιχὺς ἄρα᾽" “ὃ 
na ~ , . ~ vv Cr 1 ΄ v 

δεῖνα νύχτωρ πλανᾶται, χλέπτης dpa’s “ἢ γυνὴ γάλα ἔχει, tétoxev dpa’: 90 
- \ ΄ ΄ > ᾿ ~ 

ταῦτα yap πιϑανὰ μὲν τεχμήρια, οὐ πάντως δ᾽ αἴτια τοῦ συμπεράσματος" 
Ὁ ‘ ‘ > 

δυνατὸν γὰρ χαὶ χαλλωπιστὴν εἶναί τινα, wy μοιχὸν Og, χαὶ νύχτ Το; πλα- 
a , Ny) bie Oe, 4 \ » » \ Ξ / gs > > ἊΣ 

γώμενον, μὴ χλέπτην OF, χαὶ γάλα ἔχειν, wH τετοχέναι δέ. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ 

οἱ σοφισταὶ παραλογιζόμενοι τὰ τοῖς συμβεβηχόσιν ὑπάρχοντα χαὶ τοῖς 

π,- φασὶν ὑπάρχειν χαὶ ἔμπαλιν τὰ τοῖς ὑποχειμένοις χαὶ τοῖς 
» \ \ > e on x 

συμβεβηχόσιν, οἷον τὸ λευχὸν ἐχεῖνο χύχνος ἐστίν, ὁ χύχνος ζῷόν ἐστι, τὸ 40 
Ν᾽ ΕΝ v 5 Cuoy ἐσ t τὴ SS he a Ε - ἂν 2 , ow Ἢ ~ ἜΣ ΡΞ 

ευχὸν ἄρα ζῷόν ἐστι, τὸ ὃὲ λευχὸν χρῶμα ἐστι, τὸ ἄρα χρῶμα ζῷόν ἐστι, 
~ ia , ig ,΄ ΄. , ~ ‘ ~ ~ 

20 τὸ τῷ CESS πο Χο (ὑπάρχει γὰρ τῷ χύχνῳ τὸ ζῷον) τῷ συμβε- 

βηχότι λέγοντες ὑπάρχειν [τὸ ὑποχείμενον), χαὶ ἔμπαλιν οὕτω" τὸ Ψιμμύϑιον 

λευχόν, τὸ λευχὸν ems τὸ πο το ἄρα χρῶμα, ὃ τῷ συμβεβηχότι 

ὑπάρχει, τοῦτο χαὶ τῷ ὑποχειμένῳ λέγοντες ὑπάρχειν, χαὶ πάλιν: ὁ χρόνος 

ἐν χινήσει, ἢ χίνησις ἐν τῷ χινουμένῳ, ὁ χρόνος ἄρα ἐν τῷ χινουμένῳ, τὸ 
- , ΄ , ~ ΄ , 5 id , ΄ 

25 τῷ συμβεβηχότι ὑπάρχον χαὶ τῷ ὑποχειμένῳ λέγοντες ὑπάρχειν: ἢ μὲν 45 

γὰρ χίνησις ἐν τῷ χινουμένῳ, χινήσξως δὲ μέτρον ὁ χρόνος, ἐπεὶ πολλοὺς 
, , , τ ~ , 

ἀνάγχη χρόνους εἶναι. νῦν δὲ εἷς ὁ χρόνος Le χινήσεως WY Reps: 
΄ = 

6 αὐτός. οἱ μὲν οὖν σοφιστιχοὶ συλλογισμοὶ ἀπὸ συυβεβηχότων, ὡς εἴρηται, 

τοὺς παραλογισμοὺς ποιοῦνται. οὐ μήν, εἴ τις συλλογισμὸς ἀπὸ συμβεβηχότος 

80 τι χατασχευάζει, δη χαὶ σοφιστιχός ἐστιν: ἐὰν γοῦν εἴπω “ἢ γυνὴ γάλα 
ἔχει, tétoxev aon’ ἣ ᾿ἐνταῦϑα χαπνός ἐστι, χαὶ πῦρ doa’, ἀπὸ συμβεβη- 

, ΄ > > \ τ a , m 
χότων μὲν ὁ συλλογισμός, οὐκέτι GE χαὶ σοφιστιχός. ἐπεὶ οὖν, ὡς εἴπομεν, 50 

Ι οἷον RUa: ἢ υὲν σεληνιαχὴ V ὃ ἐπιστάμεθα V προειρημένα ἃ 4 70m. 

6 lemma om. a post ἁπλῶς prius add. ἀλλὰ μὴ τὸν σοφιστιχὸν τρόπον τὸν χατὰ συμ βεβᾳχὸς 

καὶ τὰ ἑξῆς U τὸ ἁπλῶς δὲ ἐνταῦϑα ἀντὶ ἃ δὲ τῶν παρὰ Ra®: εἰδῶν τῆς ἐπιστήμης 

ἀλλὰ (τῶν add. a!) περὶ UVa! σοφιστικῶν ὄντων δ": μὴ σοφιστιχὸν δὲ τρόπον εἰπὼν UVa! 

ἀντιδιέστειλε bis U: ἀρτιδιέστειλε V 8 γὰρ om. V 9 συλλογιστιχοὶ V μὲν V: μέντοι RUa 

11 ὡς om. V 13 6° αἴτια] δὲ διὰ V 14 tov yap, om. καὶ R χαλλωπιστὸν Ra 

15 déalt.om. V 15. 16 ἐπεὶ of σοφιστικοὺὶ Υ 17 xatalt.om. V 18 post ὁ add. δὲ Ra 

19 δὲ om. R 20 τῷ (post τὸ) om. a ὑπάρχειν (ante yap) R 21 post συμβεβηχότι 

add. δὲ UV λέγει V: λέγουσιν a τὸ ὑποχείμενον delevi 21 et 22 Ψιμύϑιον V 

23 τοῦτο om. a λέγεται V: λέγουσιν a 24 6—xwovpévy om. U τὸ om. V 

25 ὑπάρχον] λέγεται ὑπάρχειν V λέγεται V: λέγουσιν ἃ 21 6 om. V ὧν post petp. 

colloe. αἷ: ὧν Va? 28 SUBAE pA τς V 30 zat om. V ἐὰν γοῦν R: ἐὰν οὖν U: 

ἠγοῦν V: ἐὰν γὰρ ἃ dl éyn U 31. 82 συμβεβηχότος V 32 post σοφιστιχός add. ἐστιν R 
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2x τῶν συμβεβηχότων of σοφιστικοὶ συλλογισμοὶ συνεστήχασι. χαὶ ot ἄλλοι 

δὲ ods ἔφαμεν οὐχ ἐχ τῶν xa αὑτὸ ὑπαρχόντων χατασχευάζουσιν περὶ 
τῶν πραγμάτων ἀλλ᾿ ἐκ τῶν χατὰ συμβεβηκός (συμβαίνει μὲν γὰρ τὸν 
μοιχὸν χαλλωπίζεσϑαι χαὶ τὸν χλέπτην νύχτωρ πλανᾶσϑαι. οὐ μὴν πάντως 
6 χαλλωπισμὸς 7 ἢ ἐν νυχτὶ πλάνη τῶν εἰρημένων εἰσὶν αἴτια), διὰ τοῦτον ΟἹ 

Ἂν A ΄ ~ , \ Ἁ A 5 X A 

οὖν τὸν τρόπον χοινῶς πάντας τοὺς παρὰ τὸν ἀποδειχτιχὸν συλλογισμὸν 

σοφιστιχοὺς συλλογισμοὺς ἐχάλεσεν. | 

ry ΄ ‘ 5 ΄ ‘ ΄ 3 ΄ x “νυν 

Ρ.71}19 Καὶ 7 γὰρ οἱ UN ETLOTAUEVOL RAL οἱ ἐπ τιστάμενοι, οἱ μὲν 7 

οἴονται αὐτὸ οὕτως ἔχειν. 

10 Οἷον νομίζουσί τινες διὰ τοῦτο λαοὺς χεχλῆσϑαι, διὰ τὸ tov Δευχαλίωνα 
peta τὸν χαταχλυσμὸν τοῦ Διὸς ἐπιτρέψαντος διὰ τὸ γενέσϑαι ἀνθρώπους 

λίϑους ὄπισϑεν βαλεῖν χαὶ τοὺς βαλλομένους ἀνθρώπους γίνεσϑαι, χαὶ ὅ 

φασὶν ἐπίστασϑαι τοῦτο οὕτως ἔχειν, διότι ταύτην αἰτίαν οἴονται τῆς ὀνο- 
μασίας τῶν λαῶν χαὶ λέγουσι μὴ ἐνδέχεσθαι ἄλλως ἔχειν τοῦτο. ὁμοίως 

15 zat οἵ οἰόμενοι τὴν γῆν ἑστάναι διὰ τὴν ὀξεῖαν τοῦ οὐρανοῦ περιδίνησιν 
ἐπίστασϑαι νομίζουσιν, ὅτι τε τὴν αἰτίαν ταύτην οἴονται εἶναι χαὶ οὐχ ἂν 
ἄλλως στῆναι τὴν γἦν νομίζουσιν. εἰ οὖν τοῦτό ἐστι τὸ ἐπίστασϑαι, δῆλον 

ὅτι ἢ ἀπόδειξίς ἐστι συλλογισμὸς ἐπιστημονιχός. εἴπερ ἣ ἀπόδειξις ἐπιστήμη 

τίς ἐστιν, ὡς ἤδη εἴπομεν, διὰ συλλογισμοῦ, εἴ γε Ἐπ να οὗ τὸ συμ- 10 

90 πέρασμα “ἐξ ἀληϑῶν προτάσεων χαὶ ἀμέσων χαὶ γνωριμωτέρων χαὶ προτέρων 
χαὶ αἰτίων τοῦ συμπεράσματος᾽᾽. ἐπιστήμην τινὰ ἐμποιεῖ ἡμῖν χαὶ τὸ 

ἐπίστασϑαι. ὅτι G& πᾶς συλλογισμὸς éx προτάσεων, τίνα [δὲ] δεῖ ὑπάρχειν 

ταῖς προτάσεσι τοῦ ἀποδειχτιχοῦ συλλογισμοῦ, αὐτὸς χαταριϑμεῖται. 

a] aN ΄ - ᾿ - a 5 Need , a Pe 

Ἐπειδὴ περὶ ἐπιστήμης νῦν εἶπε τῆς δι’ ἀποδείξεως γινομένης, ἔστι 15 

1 οἱ alt. om. R 2 ὡς a 2.3 χατασχευάζουσι τοῖς πράγμασι R: την. ord. a 

5 καλλωπιζόμενος R ἡ om. Ua ἐστὶν R αἴτιον RU 7 συλλογισμοὺς 

om. ἃ 8--9985. post p. 21,5 ἐννοίας colloc. RUV 8 post yap add. zai a 

οἱ ἐπιστάμενοι zal μὴ extotapevor U 9 αὐτὸ RVa (C), post οὕτως U: αὐτοὶ Arist. 

post ἔχειν add. ot δὲ ἐπιστάμενοι ταύτας καὶ ἔχουσι τὰς ἐννοίας U 10 post τινες add. 

ὅτι Ua? post χεχλῆσϑαι add. τὰ πλήϑη τῶν ἀνθρώπων al διὰ τὸ RUVa?: 

ὅτι a! 11 ἐπιτρέψαντος ante τοῦ colloc. a': ἐπιστρέψαντος RV γενήσεσϑαι, 

post quod add. πάλιν al 12 βάλλειν UV post βαλλομένους add. λίϑους al 

γίνεσϑαι ante ἀνϑρ. colloc. al: γενέσθαι a? 15 οἱ om. R post διὰ add. τοῦτο 

διὰ UV τοῦ οὐρανοῦ ὀξεῖαν a 16 τε om. RV 18 ἡ prius om. RVa 

19 ἤδη om. V εἴπομεν] p. 20,19 sq. συλλογισμῶν V et ye ΕΠ) 85: 7. Ὁ: 

οὗ τὸ Ral: οὗτος zat UVa? 20 fort. zat {πρώτων zat) ἀμέσων ef. p. 1102] zat 

προτέρων OM. ἃ 21 ἐυποιεῖ ἃ: ἐποίει ἐν R: ποιεῖ ἐν U, om. ἐν V 22 δὲ alt. delevi 

23 αὐτὸ U 24 post οὖν add. ἕτερος ὁ τῶν ἀξιωμάτων. οὗτος γὰρ ὁ τρόπος τοῦ ἐπί- 

στασϑαι οὐ dt ἀποδείξεως παραγίνεται τῶ αὐτόπιστα εἶναι τὰ ἀξιώματα U 25 ὕστερον 

ἐροῦμεν om. R post ἐροῦμεν add. φαμὲν δὲ zat de ἀποδείξεως εἰδέναι UV 26 ἐπεὶ V 
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ἃ δὲ ‘ ? 5» 5» ᾿ , a sa4 "» , “- 

ὃὲ χαὶ ἕτερον eidos ἐπιστήμης, ὅπερ οὐχ. ἔστιν ἀποδειχτὸν ἀλλ᾽ αὐτόπιστον 7V 

χαὶ ἄνευ συλλογισμοῦ, οἷον ἢ τῶν ἀξιωμάτων γνῶσις (αὕτη γὰρ οὐ δι 
τὰ be Lf ele 3 ΄ ~ aris = b] ) ν 5» ΄ \ ? ? , ΄ 

ἀποδείξεως ἡμῖν παραγίνεται ἀλλ᾽ ἔστιν αὐτόπιστος, περὶ ἧς pet ὀλίγα 
, ~ ‘ ~ , ~ ~ ~ . 

ἐρεῖ), διὰ τοῦτό φησι νῦν ὅτι περὶ μὲν τοῦ ἑτέρου τῆς ἐπιστήμης εἴδους 
[εὐ 5 ~ ~ οἷ s 4, ΄ ~ 5, 7 

ὕστερον ἐροῦμεν, περὶ δὲ τῆς δι’ ἀποδείξεως ἐπιστήμης νῦν λέγομεν. ©. 

~ w 5 δ ao >) ~ 

χαλῶς apa ἐλέγομεν ὅτι οὐ περὶ τῆς γενιχῆς χαὶ χαϑόλου ἐπιστήμης τὸν 
, ~ δ ~ > 

λόγον ποιεῖται, ἀλλὰ περὶ τῆς εἰδιχώτερον λεγομένης χαὶ ἰσοδυναμούσης τῇ 20 

ἀποδείξει. . 

ν. 1011 Φαμὲν δὲ χαὶ δι 

τὸ 10 Εἰπὼν ὅτι περὶ tod ἑτέρου τρύπου ὕστερον ἐροῦμεν, ἐπήγαγε φαμὲν 

δὲ χαὶ OV ἀποδείξεως εἰδέναι, ἀντὶ τοῦ ἐπίστασϑαι τὸ εἰδέναι μετα- 
\ 

[ὩΣ 

λαβών. πάλιν οὖν τὸ εἰδέναι ὐδὶ ἐς ρολαββιναιν εἰς τὸ ἐπίστασϑαι ἐπιφέρει 
ἀπόδειξιν δὲ λέγω συ STEEL ἐπιστημονιχόν: ἐπιστημονιχὸν 2 
ar ΄ gq? a ν σ » ‘ νι 

δὲ nee χαῦ ov τῷ τον αὐτὸν ἐπιστάμεϑα. ὥστε εἰ τὸ φαμὲν δὲ 

15 χαὶ Ot ἀποδείξεως εἰδέναι ἀντὶ τοῦ ἐπίστασϑαι ἔλεγε, τὴν ἐπιστήμην 

ἄρα νῦν εἰς ταὐτὸν ἄγει τῇ ἀποδείξει. εἰπὼν γὰρ τί ποτέ ἐστιν ἐπιστήμη: 

λέγε: χαὶ περὶ ἀποδείξεως ὡς ἔστι συλλογισμὸς τοῦτ τ eS: ὅπερ 
ΟἿΣ 

ἴσον ἐστὶ τῷ ᾿ἐπιστήμη διὰ συλλογισμοῦ γινομένη᾽. τί μὲν γὰρ οἰόμεϑα 

εἶναι τὴν ἐπιστήμην, εἶπεν, ὅτι “ὅταν τὴν αἰτίαν Gt ἣν τὸ πρᾶγμα ἐστι 

90 γινώσχωμεν, ὅτι ἐχείνου ἐστὶν αἰτία χαὶ οὐχ ἐνδέχεται ἄλλως ἔχειν. ὅταν 30 
τ . ΄ ~ ~ , \ ~ 55 iN Ae 

οὖν τὴν τοιαύτην γνῶσιν διὰ συλλογισμοῦ λάβωμεν, τὸ τοιοῦτον ἀποδειξιν 

εἶναί φαυεν. ὥστε ἐξισαάζει ἢ Ἐπ ἢ ἐπιστήμη τῇ ἀποδεῖ 

ἀχριβέστερον ϑεωρήσειεν, ἐπιστήμη μέν ἐστιν αὐτὸ τὴς ἀποδείξεως τὸ πέρας 

ν 
ΠΕ He 8 ae oe A 2 {ik ow 9 ἐν ὰ = a SN 

χαὶ of ἕξις  ξὰ τῆς αὐτῇ ETLOTY μὴ, 4 τῇ ψυχῇ: αποόειςις Ge 

\ 

ἢ ὑπὸ τὴν συλλογιστιχὴν τῷ or πιστήμην χαὶ ἢ δδὸς ἢ οὕτω γινομένη. 
mp? , ΄ 

‘ 

C 

\ ? > > Note a. >_~ > ~ 

t Wey οὺν EOTLY ATOOELELS, εἴρηται. τιν OF OEL τῷ ATOOELATLAW) ξι 

΄ , 

συλλογισμῷ ὑπάρχειν, ἀπαριϑμεῖται. ἀν ἄγχη γά oOo 

ΟΝ ἀποδειχτὸν Scripsi: ἀποδειχτιχὸν libri 2 συλλογισυῶν Va 
—_ o {5 2 °. 

περιγίνεται V αὐτόπιστος post ἀλλ᾽ colloc. a: αὐτόπιστον R ὀλίγον Va 4 ἐρεῖ] 

p- 72416 sq. μὲν om. V 5 ἐροῦμεν ὕστερον Ra λέγωμεν a Ὁ ἐλέγομεν] 

Ρ. 20,24 sq. 7 ἰδικώτερον UV ἰσοδυναμοῦσι R: ἰσοδυνάμου V 9 δὲ] yap φησι U 

post εἰδέναι add. τοῦτ᾽ ἔστιν ἐπίστασϑαι R 10 ὅτι UVa: γὰρ R περὶ---τρόπου UVa?: 

εἰ μὲν οὖν (οὖν om. a!) καὶ ἕτερός ἐστι τοῦ ἐπίστασϑαι τρόπος (τρόπος τοῦ ἐπίς στασϑαι at) Ral 

ἐπάγει V 11.12 παραλαβών V 12 ἀντιμεταλαμβάνων post ἐπίστασϑαι colloc. a: 

με Belen ad V 14 τὸ (post ὃν) V 14.15 ὥστε (ὡς R) εἰ (om. RU) τὸ (om. U) 

a é (δὲ om. toh πέλεν om. a 15 ante thy add. od Ra! 16 νῦν om. a! 

ταυτὸ a? yap ὅτι τί V {ΠΝ 18 τῇ ἐπιστήμη τῇ διὰ UVa συλλογισμῶν V 

19 τὴν ἐπιστήμην εἶναι ἃ εἴπομεν V εἶπεν] memoriter citat p. 71» 10—12 

ὅταν τὸ πρᾶγμα δι᾿ ἣν αἰτίαν ἐστὶ al 20 γινώσχομεν RV post γινώσκωμεν add. 

τουτέστιν ἃ ἐστὶν ἐχείνου αἴτιον ἃ 21 τοιάύτην om. R 23 ϑεωρήσει V 

μέν om. V τὸ πέρας τῆς ἀποδείξεως a 24 ἡ prius om. R 25 συλλογιχὴν V 

27 γάρ φησι RUV: καὶ a 
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ἐπιστήμην ἐξ ἀληϑῶν εἶναι" δυνατὸν γὰρ συλλογισμὸν γενέσϑαι ahydy, τὺ 

od μέντοι ἐξ ἀληϑῶν. οἷον ὁ ἀνϑρωπος λίϑος, ὃ λίϑος ζῷον, 6 ἄρα 

ἄνϑρωπος ζῷον: ἀληϑὲς μὲν γὰρ τὸ σα ΠΣ χαὶ τὸ σχῆμα συλλο- 40 

γιστιχόν, οὐχ ἐξ ἀληϑῶν μέντοι προτάσεων. τὸν μέντοι ἀποδειχτιχὸν συλλο- 

ὃ γισμὸν ἐξ ἀληϑῶν εἶναι ἀνάγχη προτάσεων. 

p. 71b21 Καὶ πρώτων χαὶ ἀμέσων. 

Καλῶς τῷ πρώτων προσέϑηχε τὸ χαὶ ἀμέσων. ἐὰν μὲν γὰρ λαβὼν 

ὅτι ἢ Ψυχὴ ἀϑάνατος ἐντεῦϑεν ἕτερόν τι συλλογίσωμαι, οἷον ὅτι εἰσὶν ἐν 

'Αιδου at ψυχαί, ἐκ πρώτων μὲν συνελογισάμην, οὐ μέντοι ἐξ 

10 οὐδὲ γὰρ ὡμολογημένον ἐστὶ τὸ ἀϑάνατον εἶναι τὴν ψυχήν, ἀλλὰ δέεται 

χαὶ τοῦτο ἀποδείξεως. ἀνάγχη οὖν χαὶ τὴν τούτου ἀπόδειξιν 7 ἐξ ἀμέσων 15 
> wv 

εἶναι ἣ ἐξ ἀναποδείχτων, χαὶ τοῦτο ἐπ᾿ ἄπειρον. ὥστε τὸν ὄντως ἐπιστη- 
\ 

i 

μονιχὸν συλλογισμὸν δεῖ ἐχ πρώτων εἰν ἱ αι χαὶ ἀμέσων προτάσεων, 

τουτέστιν ἀναποδείχτων χαὶ αὐτοπίστων. ἐπεὶ γὰρ πᾶσα ἀπόδειξις, ἥτοι 
ψι' 

15 συλλογισμός, διά τινῶν μέσων ὅρων περαίνεται, διὰ τοῦτο τὰς εἰς τὸν 

ἀποδειχτιχὸν συλλογισμὸν παραλαυβανομένας προτάσεις ἀμέσους εἶπε δεῖν 

εἶναι, τουτέστι μὴ δεῖσθαι μέσου ὅρου Gr’ οὗ δείχνυται ὑπάρχειν τῷ ὕπο- 

χειμένῳ τὸ χατηγορούμενον. δυνατὸν δὲ ἴσως τὸ πρώτων χαὶ ἀμέσων ὅ0 

yor οὕτως εἰρῆσϑαι, διότι ἔστι τινὰ ἄμεσα μὲν οὐ πρῶτα ὃδὲ καὶ προηγού- 

90 μενα τῶν ἀποδειχτιχῶν GR ἔσχατα χαὶ μεριχά" οἷον ὅτι τόδε τὸ ψιμμύϑιον 

λευχόν ἐστιν ἄμεσος πρότασις (οὐ δεῖται γὰρ μέσου ὅρου εἰς τσ χαὶ 

ὅτι δὸς Σωχράτης ἐστίν. GAR οὐ τῶν τοιούτων ἀμέσων ose: εἰς τὴν ἀπό- 
ε 

δειξιν ἀλλὰ τῶν πρώτων χαὶ χοινῶν, ἐννοιῶν, αἷς τὰ ἀποδειχτιχὰ ὡς 
e 

ὕστερα τῇ φύσει προτέροις χαὶ ὡς αἰτίοις αἰτιατὰ ἕπεται. | 

1 ἀληϑοῦς V: ἀληϑῶν τ᾽ a post εἶναι add. χαὶ πρώτων zal ἀμέσων a ante 

δυνατὸν add. εἰπὼν thy ἀπόδειξιν εἶναι ἐξ ἀληϑῶν καὶ πρώτων καὶ ἀμέσων διδάσχει τί ἐστιν 

ἀκχηϑῶν καὶ τί ἐστι (τί ἐστι om. ἃ) πρώτων zal ἀμέσων Ua 2 ἀληϑοῦς V 

ὁ ἄνϑρωπος- 8 ζῶον RUa: τὸν ἐχ ψευδῶν προσάσεων τὸ ἀληϑὲς συνάγοντα mrg. V 

3 post γὰρ add. ἐν τῷ τοιούτω συλλογισμῶ V 4 post συλλογιστιχὸν add. δοκοῦν a 

ἀληϑοῦς V 5 προτάσεων εἶναι, om. ἀνάγχη a! 7 t® πρώτω U: τὸ πρώτων V 

τὸ χαὶ scripsi: τὸ RUa: zai to V Ghul: λάβω RUa 8 post ὅτι add. 

ἐπεὶ U post ἀϑάνατος add. zat Ra συλλογίσωμαι Sa: συλλογίσομαι RUV 

9 26 om. V 10 οὖν 11. 12 ἀμέσου cL oe ἰναποδείχτου εἶναι V 12 οὕτως Ra 

13 εἶναι post προτάσεων colloc. a ραίνεται scripsi cf. p. 27,21: περαίεται V: 

περαιοῦται RUa 16 ἄμεσον V εἶπε post 17 εἶναι colloc. V δεῖ R 

7.18 τὸ κατηγορούμενον τῷ ὑποχειμένω V 18 post χατηγορούμενον add. μηδὲ τοῦ 

εἶναι RUa?: 7 μὴ εἶναι al δὲ om. R tows om. V τῶν πρώτων RU 

χαὶ om. U 18.19 ἀμέσων zat om. R: zat om. a 19 post καὶ alt. add. οὐ a 

19.20 zponyodvetda R 21 ob —xtotw post 22 ἐστίν colloc. V μέσου om. V 

22 τόδε R post ὅδε add. ὁ V χρεία om. καὶ 22.23 τὸ ἀποδεῖξαι Ra 

24 post τῇ add. δὲ U, post φύσει V προτέροις Ra: πρότερα ἕπεται UV 

αἴτιον αἰτιατῶν V 
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p.71b21 Kat γνωριμωτέρων. gr 

Act yap μὴ μόνον ἄμεσα χαὶ πρῶτα εἶναι τὰ παραλαμβανόμενα εἰ 

τὴν ἀπόδειξιν ἀλλὰ χαὶ γνώριμα. δυνατὸν γὰρ χαί τινα τῶν ἀξιωμάτων ὃ! 

ἀνεπιστασίαν τοῖς πολλοῖς μὴ εἶναι γνώριμα" οἷον ὅτι τὰ τῷ αὐτῷ ἴσα χαὶ 

5 ἀλλήλοις ἐστὶν ἴσα αὐτόπιστον, ὅπερ οὐχ ἂν ῥαδίως οἱ πολλοὶ γνωρίσειαν. ὃ 

Ost οὖν ταῦτα γνώριμα χαϑιστάνειν. 

ρ.710290 Καὶ προτέρων χαὶ αἰτίων τοῦ συμπεράδματος. 

‘ Ἁ τ \ 5 ΄ See, \ " os ’ 

Ὅτι μὲν ex προτέρων ἀνάγχη τὴν ἀπόδειξιν εἶναι, σαφές" εἰ γὰρ πρὸς 

τὴν δεῖξιν παραλαμβάνονται, ἀνάγχη πρότερα αὐτὰ παραλαμβάνειν. ἀλλὰ 0 

10 δεῖ τὰ πρότερα ταῦτα χαὶ αἴτια εἶναι τοῦ συμπεράσματος" δυνατὸν γὰρ 

πρότερα μὲν παραλαβεῖν μὴ αἴτια δέ. οἷον ὡς εἴ τις βούλοιτο δεῖξαι ὅτι 

ἢ ψυχὴ ἀϑάνατος χαὶ λάβοι ὅτι τὰ τῷ αὐτῷ ἴσα χαὶ ἀλλήλοις ἐστὶν ἴσα" 

ἔλαβε γὰρ πρότερα μὲν χαὶ ἄμεσα οὐχ αἴτια ὃὲ τοῦ συμπεράσματος" δεῖ 

δὲ μετὰ τοῦ εἶναι πρῶτα χαὶ ἄμεσα τὰ εἰς τὴν ἀπόδειξιν παραλαμβανόμενα 

15 χαὶ αἴτια εἶναι. 
v o , , ΄ ») Ἃ ~ ~ . ’ 

Οὕτως yap, φησίν, ἔσονται αἱ ἀρχαὶ οἰχεῖαχι τοῦ δειχνυμένου. 1 

ὥστε εἰ οἰχείας δεῖ εἶναι τὰς ἀρχὰς τοῦ δειχνυμένου, δῆλον ὅτι τὰ 
~ vo , a ~ ΄ - ᾿ " ‘ ΄, 

προσεχῆ αἴτια λαμβάνειν δεῖ χαὶ οὐχ ἁπλῶς αἴτια τὰ γὰρ πορρωτέρω 

αἴτια δύναται χαὶ ἄλλου εἶναι αἴτια χαὶ οὐχ οἰχεῖα' τοῦ δειχνυμένου. τὰ 

90 γὰρ τέσσαρα στοιχεῖα αἴτιχ μὲν τοῦ ἡμετέρου σώματος, οὐ προσεχῆ δὲ 
5 ~ 3 Vv δ \ ‘ ~ Vv Q/ , ΄ ‘ 

αὐτοῦ ἐστιν αἴτια: χαὶ γὰρ χαὶ τῶν ἄλλων συνθέτων σωμάτων: ἢ δὲ 

αὐτῶν τῶν χυμῶν συμμετρία προσεχῶς αἰτία τοῦ Fustépov σώματος. 2 
~ ΄ ΄ , b] ΄ 

τοῦτο μὲν ὡς ὑλιχόν: ὡς δὲ ποιητιχὸν αἴτιον προσεχὲς αἴτιον ὁ πατὴρ 
7 

χαὶ ἢ ἐν ἑχάστῳ μεριχὴ φύσις. ὑφ᾽ ἕν οὖν τὸ ὅλον τοῦτο ἀναγνωστέον 
, ) το 5 t or 

25 προτέρων aittwy’s ὥσπερ γὰρ τῷ ᾿ἀμέσων᾽ συνέταξε τὸ ᾿πρώτων᾽, οὕτω 
΄᾽ 

> > 
ων eed eal com con. 8 τῶν ἀξιωυάτων τῶν χοινῶν (τῶν κοινῶν ἀξιωμάτων a2) ὃ 2 εἶναι καὶ πρῶτα τῶν ἀξιωμάτων τῶν χοινῶν (τῶν κοινῶν ἀξιωμάτων a*) oF 

‘ ‘ 

αἱ ἐπιστῆμαι tots Ua? 5 ἐστὶν om. V αὐτόπιστα V post αὐτόπιστον add. ἐστι a 

ὃ {{Π- ΠΝ οἱ πολλοὶ ῥαδίως V γνωρίσαιεν R 6. ταῦτα V: ta Ra: ἡτὰ U i 

= TO) al ew ay Ξ ; Εν 
i προ" καὶ αἴτια V post lemma add. αἰτίων τοῦ συμπεράσματος, ἀντὶ τῶν προσ- 

εχῶν αἰτίων, ἀλλὰ μὴ τῶν πόρρω. ἐπάγει γὰρ ὅτι, οὕτως αἱ ἀρχαὶ ἔσονται οἰχεῖαι τοῦ ὅει- 

χνυμένου Ua 8 post μὲν add. γὰρ Ra ἀναγχαῖον V 9 παραλαμβάνεται V 

10 δεῖ μὴ μόνον πρότερα εἶναι, ἀλλὰ καὶ αἴτια τοῦ al 12 λέγει V ὅτι om. a 

ἐστὶν om. V 13 μὲν πρότερα, om. yap V οὐχ --- 14 ἄμεσα om. καὶ 

μὴ ἃ post δὲ add. ὄντα ἃ 14 τὰ ---παραλαμβανόμενα post 13 ἄμεσα 

colloc. a τὴν om. V 16 φησίν om. a (ubi οὕτως --- ἐπιστήμην lemmatis 

loco sunt) post ἔσονται add. χαὶ a Arist., at cf. p. 26,2 17 εἰ om. V 

tas Sa: om. RUV 19 δύνανται U ἄλλων V 20 6 U 21 αὐτοῦ -- 

αἴτια om. V εἰσιν U 22 προσεχὲς aittov V 23 προσεχὲς---πατὴρ RUa: 

ὅπερ V 24.25 οὖν τοῦτο ἀναγνωστέον προῖ αἴτια V 25 γὰρ om. R 

ἀμέσω V τὸ om. V πρῶτον RV 
' 
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zat νῦν φησι ᾿ προτέρων αἰτίων. τὸ προτέρων GF ἀντὶ tod ᾿ προσεχῶν᾽ 8: 
ἀχουστέον: οὕτω γάρ, φησίν, ἔσονται αἱ ἀρχαὶ οἰχεῖαι τοῦ δειχνυ- 
αένου. τὸ μὲν γὰρ εἰς πίστιν τῆς μοιχείας τὸν χαλλωπισμὸν λαμβάνειν 

οὐχ οἰχεία ἀρχὴ τοῦ συμπεράσματος, οὐδὲ αἴτιον τὸ πρότερον τοῦ δευτέρου 35 

5 ἀλλὰ χαὶ τὸ ἐπὶ τοῦ ζωδιαχοῦ χύχλου χινεῖσϑαι τὸν “ees χαὶ THY σελήνην 

αἴτιον μέν ἐστι τῆς τοῦ ἡλίου τ Ἐπ οὐ Tee (eg GE αἴτιον. τὸ μέν- 
τοι ὑποτρεχούσης τῆς σελήνης τὸν ἥλιον χαὶ χατὰ χάϑετον αὐτῷ γινομένης 

τὴν ἡλιαχὴν ἔχλειψιν γίνεσϑαι οἰχεία te χαὶ προσεχὴς ἀρχὴ τῆς ἀποδείξεως 
τῆς περὶ τῆς ἐχλείψεως τοῦ ἡλίου. δεῖ ὃξ χαὶ τὴν τῆς ἀποδείξεως πρόοδον 

10 ἀπὸ τῶν αἰτίων χαὶ πρώτων τὴν ἀρχὴν ποιεῖσϑαι χαὶ τελευτᾶν εἰς τὰ 

αἰτιατά te χαὶ ὕστερα, οἷον éx τῆς ἀντιφράξεως ἄρχεσϑαι χαὶ τελευτᾶν εἰς 80 

τὴν ἔχλειψιν: ὁ ἥλιος ἀντιφράττεται ὑπὸ τῆς σελήνης, τὸ ἀντιφραττόμενον 

ἐχλείπει, ὃ ἥλιος ἄρα ἐχλείπει. εἰ γὰρ ἀπὸ τοῦ αἰτιατοῦ ἐπὶ τὸ αἴτιον 
παλινδρομήσομεν, οὐχέτι ἀπόδειξις τὸ τοιοῦτον ἀλλὰ τεχμήριον" οἷον 6 ἥλιος 

15 ἐχλείπει, τὸ ἐχλεῖπον ἀντιφράττεται, 6 ἥλιος ἄρα ἀντιφράττεται. 

p. 71025 ᾿Αληϑῆῇ μὲν οὖν δεῖ εἶναι, ὅτι τὸ μὴ ὃν οὐχ ἔστιν ἐπί- 

στασϑαι. 

Ἐππεξηγεῖται ἕχαστον τῶν ἀπηριῦμημ υένων. διὰ τοῦτο, φησίν, εἴπομεν 

jsiv ἐξ ἀληθῶν εἶναι τὴν ἀπόδειξιν, ὅτι, εἰ μὴ εἴη ἐξ ἀχηδῶν, οὐδὲ ἐπιστή- 

20 μὴν γενέσϑαι ey γπταν οὐ γὰρ ἔστι τοῦ μὴ ὄντος ἐπιστήμη, τουτέστι τοῦ φεύ- 
ii 

i δέ 

δους" TO γὰρ UH ὃν ἀντὶ τοῦ (Eas παρέλαβε ν. εἰ δέ τις εἴποι ὅτι τί οὖν: 

οὐχ ἔστιν ἐπιστήμη τοῦ μὴ ὄντος ὅτι wh ὄν; GAN οὐ τοῦτό φησιν, ἀλλ᾽ ὅτι οὐχ 
eA? ΄ v \ δ » v 

ἔστι τὸ μὴ ὃν ἐπίστασϑαι ὡς ὄν: τὸ γὰρ μὴ ὃν ἐπίστασϑαι ὅτι οὐχ ἔστιν 40 
, ‘ > ἐπιστήμη ἐστί. χαὶ ὅτι οὐ τοῦτό ὙΠ ἐδήλωσεν ἐν τῷ παραδείγματι" 

25 φησὶ 1ὰρ ὅτι ἢ διάμετρος σύμμετρος. ὅπερ ἐστὶ ψεῦδος, τοῦ τετραγώνου 
, ~ 5» ~ ἃ σῷ ig , τὴν διάμετρον σύμμετρον εἶναι τῇ ΕΙΣ εἰ γὰρ δέδειχται ἡμῖν ἀνωτέρω 

1 προτέρων ἃ: πρώτων RUV τὸ προτέρων δὲ ἃ: τὸ δὲ πρῶτα V: πρώτων δὲ εἰπὼν 

οὕτως R: πρώτων δὲ εἶπεν ὅτι U προσεχῆ V 2 τοῦ RVa: τὰ U 

3 tov om. V post χαλλωπισμὸν add. apyny V 4 post οἰχεία add. ἡ Ra 

5 zat prius om. V 6 ἐστι om. V 7 post σελήνης delevit καὶ U 

αὐτοῦ Ra 8. te om. Vi 8.9 ἀρχὴ τῆς περὶ σελήνην ἐχλείψεως V 

10 τοῦ αἰτίου χαὶ πρώτου V 12 post ἔκλειψιν add. οἷον ὅτι V, λέγοντας οὕτως ἃ 

τῆς Om. V 13 ἄρα ὁ ἥλιος V 14 οὐχ ἔστιν Ra ἀλλὰ τεχμήριον 

om. a ἡ σελήνη V 15 post τὸ add. δὲ R ἡ σελήνη V 10 οὐχ 

τι τὸ μὴ ὃν a Arist. 18 ἐπιζητεῖται R ἀπαριϑμηνένων V 19 δεῖν εἶναι 

ἀληϑοῦς V 19. 30 γενέσϑαι Hee ἐπιστήμην V 20 τουτέστι RUa: 

τοι V 21 tod om. V εἴπη καὶ ὅτι om. V 22 tod —24 ἐστί] 

αὐτοῦ V ὅτι μὴ ὄν Ral: τὸ μὴ dv οὐκ ἔστιν Ua? 23 ὡς -- ἐπίστασϑαι om. Ua? 

post ἐπίστασϑαι alt. add. ὡς μὴ ὃν, τουτέστιν al post ὅτι add. τὸ Ua? 24 ὅτι 

ησὶ τοῦτο V post φησιν add. ἐστιν R 25 ὅτι RVa: πὸ U post 

ὕμμετρος add. ἐστι τῇ πλε ah a Ψευδές V an (τὸ) τοῦ ἢ 26 εἰ mrg. 0". 

in textu ἥλιος signum del. U?: ἐν ἡλίῳ a? ἀνωτέρω] p. 14,25 sq. 
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ὅτι TO ἀπὸ τῆς διαμέτρου διπλάσιόν ἐστι τοῦ ἀπὸ τῆς πλευρᾶς, εἴπερ τὸ ἀπὸ 8: 

τῆς πλευρᾶς σύμμετρόν ἐστιν Evi τῶν τριγώνων τῶν ἐχ τῆς πλευρᾶς, ἀνάγχη 

τὸ ἀπὸ τῆς διαμέτρου ἀσύμμετρον εἶναι. οἷον εἰ εἴη τὸ ἀπὸ τῆς πλευρᾶς 
ἐμβαδὸν xe’, πέντε τινῶν οὔσης τῆς πλευρᾶς, ἀνάγκη τὸ ἀπὸ τῆς διαμέ- 40 

Tpov πεντήχοντα εἶναι. οὐδένα οὖν ἀριϑωὸν ζητήσας εὑρήσεις ἐφαρμόζοντα οι 

~ κα ΄ ΄ - - v ΄ , v 

τῇ διαμέτρῳ σύμμετρον τῇ πλευρᾷ ὄντα. ὁ ζ΄ μὲν γὰρ οὐχ ἔστιν" Fy 

(ap ἂν τὸ τετράγωνον u's ἀλλ᾽ οὐδὲ ὁ η΄. ἦν γὰρ ἂν τὸ τετράγωνον 
ξδ΄. ἀλλ᾽ οὐδὲ ὁ ζ΄ χαὶ σπου: πᾶς γὰρ ἀριϑμὸς μετὰ μορίου ἐφ᾽ ἑαυτὸν 

ὌΝ 

pee Tena auchas εἰς μόριον χαταλήγει" τὸ O& τῆς διαμέτρου τετράγωνον 50 

10 οὐ χατέληγεν εἰς μόριον. ὥστε οὐχ ἔστιν ἀριϑμὸς οὐδεὶς οὔτε πλήρης οὔτε 
ΕΝ , cal A ad ? ig . Ld δι , BS προ δα, ~ 

μετὰ μορίου ὃν set ἢ διάμετρος σύμμετρον τῇ πλευρᾷ. 

) ΄ ᾿Ξ. ΄ " 

p. Τ1020 “Ex πρώτων δ᾽ ἀναποδείχτων, ὅτι οὐχ ἐπιστήσεται μὴ. 
ν᾽ > a> 5 > ~ : 
ἔχων ἀπόδειξιν αὐτῶν. | δ. 

Ὅπερ ἄνω εἶπε “πρώτων ἀμέσων᾽, τοῦτο ἐνταῦϑα Bpaemay ἀναπο- 

18 δείχτων, ἐπειδή, ὡς εἴπομεν, πᾶσα ἀπόδειξις δια τινων μέσων ὅρων περαί- 

νεται. διὰ τοῦτο οὖν, φησίν, εἴπομεν ἐχ πρώτων ἀναποδείχτων, ὅτι, εἰ ὃ 

εἴη ἀποδειχτὰ τὰ εἰς τὴν ἀπόδειξιν λαμβανόμενα, οὐ γενήσεται ἀπόδειξις 
" Nae , ΄ ‘ " » 

wy] Kal ἐχείνων προαποδεδειγμένων. χαὶ ἄλλως τὰ εἰς THY ἐχείνων ἀπόδειξιν 

παραλαυβανόμενα ἣ πρῶτα ἐστι χαὶ ἄμεσα ἣ ἀποῦδειχτά, χαὶ ἀνάγχη ἢ 

20 én’ ἄπειρον ἐξιέναι 7 καταντῆσαι εἴς τινα πρῶτα χαὶ ἄμεσα, ἐξ ὧν βούλεται 

ὃ ἐπιστηυονιχὸς συλλογισμὸς περαίνεσϑαι. 

- v ‘ 

p- 71528 Τὸ γὰρ ἐπίστασϑαι, ὧν ἀπόδειξις ἔστι, μὴ χατὰ συμ- 
βεβηχὸς τὸ ἔχειν ἀπόδειξίν ἐστιν. 

Ἢ» τ-ὦ σ > . » ’> Vv \ ~ SW at bs [rps > 

Εἰπὼν OTL, εἰ UY AVATOOELATA Ely] TA πρῶτᾶ ες ὧν ἡ ATOOELELS ἐστιν. 

1 post τῆς prius add. πλευρᾶς ἐδείχϑη δύο τριγώνων... τὸ δὲ ἀπὸ τῆς ἃ διπλάσιον ἐστι 

(ἐστι om. V) τοῦ RUV: τεσσάρων. ἀλλὰ τὸ ἀπὸ τῆς διαμέτρου, ἀσύμμετρον ἐστι τῷ ἃ 

ante εἴπερ add. 7 Ua 2 σύμμετρόν ἐστιν ἑνὶ V: συμβάλλον εἰς ἕν τι RUa, sed post 

3 εἶναι add. 1p συμμετρόν ἐστι TO ἀπὸ τῆς πλευρᾶς Evi τῶν τριγώνων τῶν ἐχ τῆς πλευρᾶς U 

post πλευρᾶς alt. add. συμβάλλον εἰς ἕν τι τῶν τριγώνων τῶν ἐχ τῆς πλευρᾶς V 

3 οἷον ---ὃ εἶναι post 1 πλευρᾶς colloc. Ua: om. V post οἷον add. φέρε εἰπεῖν a 

3.4 τὸ ἐμβαδὸν tod ἀπὸ τῆς πλευρᾶς a 5 εὕροις Ὁ: eSpns V 6 ὁ om. R 

μὲν om. RV 7 τὸ τετράγωνον alt. om. UV 8 6 om. V ἑαυτὰ V 

10 οὐδὲ --- οὐδὲ UV 11 post διάμετρος add. εἰς τὸ εἶναι R: ὥστε εἶναι al 

σύμμετρος Ra 12 ante é« add. Ἀληϑῆ μὲν --- σύμμετρος (ut p. 20,10. 11) a ἐπί- 

σταται ἃ post lemma add. ἐκ πρώτων ἔφη ἀναποδείχτων, ὅτι εἰ prj εἰσιν ἀναπόδειχτα, 

GAN ἀποδειχτιχὰ τὰ εἰς (τὴν add. a) ἀπόδειξιν λαμβανόμενα, οὐχ ἐπιστήσεται τὸ πρόϊ βλημα, Ie 

μὴ ἐκ τούτων τοῖν ἀπόδειξιν. χρεία γὰρ“ εἰ μὴ βεβαίως οἷδε τὰς ao προτάσεων ἀποδείξεις, 

ζητεῖν πάλιν ἀποδείξεις Ua 146 V post ἐνταῦϑα add. eize V 15 εἴπομεν] 

p. 24,14 16.17 ef ety R: to UVa 17 ἀποδειχτὰ scripsi: ἀποδειχτιχὰ libri 

18 zat prius om. R post ἐχείνων prius add. μὴ V 19 λαμβανόμενα V 

ἀποδειχτιχά UVa 7, tert. om. R 20 προϊέναι a τινα om. UV 21 περαίνεσϑαι 

seripsi cf. p. 24,15: περαιοῦσϑαι libri 22 μὴ κτλ. om. V 24 ἐστιν om. V 
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οὐχ ἐπιστήσεται μὴ ἔχων χαὶ τῶν πρώτων ἀπόδειξιν, αὐτὸ τοῦτο διὰ 8v 
τούτων χατασχευάζει λέγων τί ποτέ ἐστι τὸ ἐπίστασϑαι: ἐπίστασϑαι γάρ 

ἐστι, φησί, τὸ ἔχειν τούτων ἀπόδειξιν μὴ χατὰ συμβεβηκὸς ἐφ᾽ ὧν 
δυνατὸν γενέσϑαι ἀπόδειξιν. τὸ δὲ ὧν ἔστιν ἀπόδειξις προσέϑηχεν, ἐπεί, ὡς 15 
v> Vv 5 ΄ { \ \ \ 2 ΄ > ’ 5 ~ wv. , wa 

ἤδη εἴπομεν, ἐπιστάμεϑα χαὶ τὰς χοινὰς ἐννοίας, GAA οὐ τῷ ἔχειν αὐτῶν [ual 

ἀπόδειξιν: χρείττων γὰρ ἣ κατὰ ἀπόδειξιν ἢ τούτων ἐπιστήμη. τὸ δὲ μὴ 
\ Ν / σ Se NO, 7 ‘ 4 c_N 5 ‘ 

χατὰ συμβεβηχὸς προσέϑηχεν, ὅτι ἐνδέχεται εἰδέναι μὴ χαὺ αὑτὸ ἀλλὰ 

χατὰ συμβεβηχός, ὥσπερ ἣ ἐπιφάνεια λέγεται εἶναι ὁρατή, ἀλλ᾽ οὐ xa? αὑτήν μβεβηχός, ὥσπερ ἢ ἐπιφάνεια λέ ρατή, ἀλλ᾽ ο ὑτήν, 
ἀλλ = 23 τ εν ν ~ τὲ - τὶ Ni ΄ ὴ Le , a, AS ‘ sh , 

ἡ συμβέβηχεν αὐτῇ τὸ χρῶμα τὸ χαϑ᾽ αὑτὸ dpatov. χαὶ τὴν σελήνην 
10 λεγόμεϑα ἐπίστασϑαι ὅτι σφαιριχή, ἀλλ᾽ οὐ χαϑ' αὑτήν, ἀλλ᾽ ἡ συμβέβηχεν αὐτῇ 20 5 

τοιούσδε TODS φωτισμοὺς ἔχειν, ἔνϑεν ὡς ἀπὸ ὑστέρων χαὶ αἰτιατῶν ἐπὶ πρῶτα 

χαὶ αἴτια ἀνεδράμομεν. ὁμοίως χαὶ τὰς ψυχὰς ἀϑανάτους φαμέν, διότι τοῖς 
3 

χατοιγομένοις ἐναγίσματα γίνεται: οὐ γὰρ ἂν τοῦτο ἐγίνετο, εἴπερ ἅμα 
‘ ‘ ὶ | 3 ‘ 

εἰς τὸ μὴ ὃν at ψυχαὶ ἀνελύοντο. ἀλλ᾽ at τοι- 
5 

et 

> 
ST € 

τῇ TOD σώματος διαλύσει 
~ ~ ay ΡΣ ) 2 ΄ \ 5 

15 αὗται πᾶσαι δείξεις οὐχ ἐπιστημονιχαὶ ἀλλ᾽ ἐχ συμβεβηχότων χαὶ οὐχ 

ἐκ τῶν xad’ αὑτὰ τοῖς πράγμασιν ὑπαρχόντων’ δεῖ GF τὰς ἀποδείξεις ἐχ 

τῶν xa) αὑτὰ τοῖς πράγυασιν ὑπαρχόντων περαίνεσϑαι. 

1181 Καὶ πρότερα, εἴπερ αἴτια χαὶ προγινωσχόμενα οὐ Ξ μ 
’ A ao , ~ , >) \ \ ~ 9 , 

μόνον τὸν ἕτερον τρόπον τῷ ξυνιέναι ἀλλὰ χαὶ τῷ εἰδέναι 

90 ὅτι ἔστιν. 

μι». ~ . , ~ , Ἂν» 5 vv 

Διὰ τοῦτο, φησίν, εἰρήχαμεν δεῖν πρότερα εἶναι, ἐπειδὴ χαὶ αἴτια (τὰ 80 
Ὗ oO , ~ ~ 7 ΄ > 

τὰρ αἴτια προῦπάρχε: τῶν αἰτιατῶν) χαὶ ἔτι προγινώσχεσϑαι ὀφείλοντα xat 
, , ~ » σ Vv , ~ 

dugotépovs τοὺς τῆς προγνώσεως τρόπους, ὅτι τε ἔστι γινωσχήόντων ἡμῶν 
‘ ὰ εὶ χαὶ τί σημαίνει. σημειωτέον δὲ ἐνταῦϑα ὅτι ἐν ἀρχαῖς εἰπὼν δεῖν 

25 ἀξιώματα χατὰ τὸ ὅτι ἔστι προγινώσχεσϑαι μόνον, οὐ μὴν χαὶ χατὰ τὸ 

τί σημαίνει, ἐνταῦϑα χατὰ τοὺς δύο τρόπους φησὶ δεῖν ταῦτα προγι- 

νώσχεσϑαι: πῶς 1ὰρ οἷόν τε εἰδέναι τόδε τι ὅτι ἔστ' μὴ εἰδότα τὸ τί 

σημαίνει; χαὶ διὰ τοῦτο χαὶ ἐν ἀρχαῖς ἐλέγομεν ὅτι ὡς ὡμολογημένον τοῦτο 80 

παρῆχε. 

1 ἐπίσταται Ra ἀποδείξεων V 2 χατασχευάαζει λέγων a: κατεσχεύασεν εἰπὼν RUV 

3 τ ἐστι Va τούτων om. V 4 ἐπειδὴ a 5 εἴπομεν] p. 24,23 

6 xpcittov V 8 ws V εἶναι om. V αὑτὸ RUa 9 αὐτὴ τὸ ὅπερ ἐστὶ 

za}? αὑτὸν U 10 αὑτὸ RUa 11 τοιῶσδε RUa post ἐπὶ add. τὰ V 

12 ἀνέδραμιεν a 12.13 ὅτι τοῖς χαταστοιχωμένοις V 14 διελύοντο. αἱ δὲ V 

15.16 zat οὐ καϑ᾽ αὑτὸ V 10 δεῖ --- 17 ὑπαρχόντων om. V 18 ἐπείπερ RV 

19 post μόνον add. κατὰ UV τὸ συνιέναι V χαὶ τὸ UV 20 post 
" 

lemma add. τῷ ξυνιέναι, τουτέστι τὸ εἰδέναι τί σημαίνει 7 τί ἐστιν. ἀλλὰ χαὶ τὸ εἰδέναι ὅ, 

τί ἐστι. χαὶ σκόπει ὅτι νῦν φησι χατὰ τοὺς δύο: τρόπους εἰδέναι τὰ ἀξιώματα Ua 

21 πρότερον V ἐπεὶ V 22 προὐπάρχουσι V ὀφείλοντα προγινώσχεσθϑαι a 

23 ἀμφότερα R τοὺς Sa: post προγνώσεως colloc. RV: ibidem te U 24 xat 

σημειωτέον, om. δὲ UV ἀρχὴ V ἐν apyais] p. 7Lal4 λέγων UV 

25 μόνον προγινώσχεσϑαι U 26 τί seripsi: 6,te libri post ἐνταῦϑα add. δὲ RUa 

27 τι om. U τὸ om. V 28 ἀρχῇ V ἐν ἀρχαῖς] p. 10,16 sq. 
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p-7133 Πρότερα δ᾽ ἐστὶ χαὶ Ἰνωριμώτερα διχῶς χαὶ τὰ ἑξῆς. δ" 

Ἐπειδὴ ἐμνήσϑ: ποτα λέγ Spey βὸ ὑπειδὴ ἐμνήσϑη τοῦ προτέρου λέγων δεῖν Ex προτέρων χαὶ ἘΠ LDR Aes 

2 μένων εἶναι τὴν ἀπόδειξιν, οὐχ ἔστι GF ἕν σημαινόμενον τοῦ προτέρου, βού- 45 

λεται νῦν εἰπεῖν ποσαχῶς λέγεται τὸ Eoeecy χαὶ χατὰ ποῖον σημαινόμενον 

5 ἐνταῦϑα τὸ Ce οο᾽ DEEL χαὶ λέγει ταὐτὰ ἅπερ πολλάχις εἴρηται, 

ὅτι χυρίως μέν ἐστι πρότερα χαὶ Masi nae τὰ τῇ φύσει πρῶτα, τουτέστι 

τὰ χαϑόλου, ἅπερ ἡμῖν ἐστιν ὕστερα, χαϑ᾿ ἕτερον δὲ BE πρότερα λέγεται 

ὡς πρὸς ἡμᾶς τὰ ἡμῖν πρώτως γινωσχόμενα, τουτέστι τὰ μεριχά" πρώτως 

γὰρ av? αἴσϑησιν ἐνεργοῦντες ταῦτα πρώτως γινώσχομεν. εἰ τοίνυν ex 50 

10 τῶν τῇ φύσει πρώτων δεῖ τὸν ἀποδειχτιχὸν συλλογισμὸν γίνεσθαι, πρῶτα 

ἄρα ἐνταῦϑα παρείληπται οὐ τὰ ἡμῖν πρῶτα χαὶ γνωριμώτερα ἀλλὰ τὰ 

τῇ φύσει. χαὶ ἀντίχειμενα ταῦτα ἀλλήλοις: τὸ γὰρ τῇ φύσει σα ine χαὶ 
’ 

πρῶτον ἡμῖν ὕστερον χαὶ ἀσαφέστερον, τὸ ὃὲ τῇ φύσει ἀσαφέστερον χαὶ σ 

epov πρὸς ἡμᾶς πρότερον χαὶ σαφέστερον. | C2 a εἰ 

a? ‘ 5) 

15 p-7225 “hx πρώτων ὃ ἐστὶ τὸ ἐξ ἀρχῶν οἰχείων' ταὐτὸν γὰρ 91 

λέγω πρῶτον καὶ ἀρχὴν 

2 » ees! , ἋΣ \ ει 

Τοῦτο Ἴδη εἶπε χαὶ ἀνωτέρω. ἀλλ΄ ἐπεὶ wetacn 
ΔΙΌΣ \ ΄ 5» - ~ , ‘ 

ἐποιήσατο, ἐπανέλαβε thy λόγον, χαὶ σαφέστερον ἐξηγεῖται πῶς λέγει τὴν 

ἀπόδειξιν ἐχ πρώτων δεῖν εἶναι, χαὶ τίνα ποτέ ἐστι τὰ πρῶτα ταῦτα. ἐχ 

90 πρώτων γάρ, φησί, λέγω τὸ ἐξ ἀρχῶν οἰχείων' πρώτη γὰρ ἢ ἀρχὴ τού- 
2 ae) Ὁ \ 5 ΄ Σ 

σιν αἱ ATOOELXTLXAL ἄρχαι, ἐπ εν. 9 
~u 

ca) el 5 ΄ ,ὕ , 
TOD οὐ EGTLY apy. τινες OF E 

\ > a ΄, a Wn a δα 2 ΠΕΡ ΕΣ rN cet ΕΠ 
ρ. 1241 ᾿Αρχὴ δ᾽ ἐστὶν ἀποδείξεως πρότασις ἄμεσος, ἄμεσος 

Ν > , >] wv , 

6S ἧς μή ἐστιν ἄλλη προτέρα. 

» 

Παντὸς μὲν γὰρ συλλογισμοῦ ἀρχή εἰσιν at προτάσεις" αἴτια! 

1 πρότερον --- γνωριμιώτερον V διχῶς om. V χαὶ τὰ ἑξῆς om. R 

post lemma add. τί ἐστι πρότερα. μετὰ γὰρ τὸ εἰπεῖν τὴν ἐλάττονα πρότασιν, ἔρχεται εἰς τὴν 

νείζονα. οἷον, ὁ ἄνϑρωπος, ζῷον. αὕτη ἐλάττων. εἶτα ἡ μείζων, πᾶν ζῶον, οὐπία. ἰδοὺ ἐκ 

Ξ = : i ae Gy at POE al lore hee Στὴ 
τῶν προτέρων τῇ φύσει, ἤγουν διὰ τοῦ ζῴου, καὶ τῆς οὐσίας, ἔδειξε τὸν ἔσγατον. ἤγουν τὸν 

t ἄνϑρωπον, 6 ἐστιν οὐσία. ἄλλως Ua 2 ἐπεὶ V δεῖ U 3.4 νῦν βούλεται 

4 προσεχῶς V ὃ τῶν zpo'?, om. ἐνταῦϑα V ταῦτα libri av 

πολλάκις] velut p. 7226 sq. ef. Anal. Pr. II 23 p. 68} 80 sq. εἴρηχεν a 

6 πρῶτα RUa γνωριμώτερα Sa: γνώριμα RUV Cay 8 πρότερα γιγνόμενα ἃ" 

πρώτερον (post pep.) V 9. post ἐνεργοῦντες add. εἰς τὰ μερικὰ R πρῶτον R: 

πρῶτα V 10 πρῶτον (post γίν.) V 11 ἐνταῦϑα om. V an πρότερα 

τὰ alt. om. V 12 ταῦτα δὲ ἀντίχεινται, om. zal a 13 τὸ Va: χαὶ τὸ δὲ RU 

14 ἡμῖν, om. πρὸς R 15 ταυτὸν RU(C): ταυτὸ a Arist.: ταυτὰ V 10 λέγει 

πρῶτα χαὶ ἀρχαῖα V 17 ἀνωτέρω] p. 71b23 20 φησιν εἶναι ὅταν ¢¢ V 

post yap alt. add. ἐστιν a 22 ἀπόδειξις V πρότασις «th. om. V 29.23 ἄμεσος 

δὲ wth. om. R 23 post δὲ add. ἐστιν U 24 εἰσιν pr. U: ἐστιν Ra, corr. U: om. NY, 

αἱ προτάσεις RV, pr. U: ἡ πρότασις a, corr. U αἰτία Ua: ἀρχὴ V 
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αὗται τοῦ συμπεράσματος: ταύτῃ γὰρ zat συμπέρασμα λέγεται ὡς ἐπ᾽ 91 

ἀρχὴν τὰς προτάσεις ἀναγόμενον. ἀλλ᾽ αἱ μὲν τοῦ διαλεχτιχοῦ συλλογισμοῦ 

προτάσεις ἔνδοξοι, at δὲ τοῦ σοφιστιχοῦ ψευδεῖς ὡς ἐπίπαν χαὶ παρὰ τὴν 10 

δυωνυμίαν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τὸ ψεῦδος ἔχουσαι, at δὲ τῆς ἀποδείξεως ἄμεσοι. 

5 ἄμεσοι δέ εἰσι προτάσεις at οἴχοδεν τὸ πιστὸν ἔχουσαι χαὶ μηδενὸς μέσου 
wv Os 

Gpov εἰς ἀπόδειξιν τοῦ ὑπάρχειν τὸ χατηγορούμενον τῷ ὑποχειμένῳ δεόμεναι" 

ἄμεσος γάρ ἐστι, φησίν, ἧς μή ἐστιν ἄλλη προτέρα. πᾶσα γὰρ συλ- 

λογιστιχὴ δεῖξις γίνεται μέσου τινὸς ὅρου παραλαμβανομένου χαὶ δι’ ἑαυτοῦ 

τοὺς ἄκρους συνάγοντος" τὰς δὲ εἰς τὴν ἀπόδειξιν παραλαμβανομένας προ- 
) \ 

τ 
10 τάσεις δεῖ πρωτίστας εἶναι χαὶ μὴ Ot ἑτέρων ἀποδειχνυμένας. διὰ τοῦτο 15 

οὖν ἀμέσους ταύτας προτάσεις ἐχάλεσε, τουτέστιν ἀναποδείχτους " οἷά ἐστι τὰ 
χοινὰ ἀξιώματα, ὧν πρὸς πίστιν οὐ δεόμεϑα ὅρου μέσου συνάπτοντος δι᾿ 
ξαυτοῦ τὸ μεριχώτερον τῷ χαϑολιχωτέρῳ διὰ τὸ μὴ εἶναί τι αὐτῶν 
ΕΣ ΄ > 81 ΄ Q =F 5 σ Ξ AY 9 b) ? 

ἀρχοειδέστερον. οἷον ἐὰν ϑελήσω δεῖξαι, εἰ τύχοι, ὅτι ἢ ψυχὴ ἀπαϑὴς xat 
΄ ΄ ΄ 9 > ~ v 

15 οὐσίαν, χέχρημαί τινι μέσῳ ὅρῳ δι ἑαυτοῦ τὰ ἄχρα συνδέοντι διὰ τὸ μὴ 

εἶναι πρώτην χαὶ ἄμεσον τὴν τοιαύτην ἀπόφανσιν, οἷον ὅτι ἢ ψυχὴ ἀϑάνατος, 

ὁ ἀϑάνατον ἀπαϑὲς χατ᾽ οὐσίαν, ἢ ψυχὴ ἄρα ἀπαϑὴς zat’ οὐσίαν. πάλιν δὲ 20 
ε 

σῇ (ἢ = fey) τον 
ληφϑεῖσα πρότασις οὐχ ἔστι πρωτίστη οὐδὲ αὐτόπιστος, δέομαι 

ΕῚ X ΟῚ ΄ X v δὶ , σ ~ ΄ >) 

πάλιν εἰς τὴν ἐχείνης χατασχευὴν ἄλλου τινὸς μέσου Opov τοῦ πάλιν Or 

20 ἑαυτοῦ τὰ ἄχρα συνδέοντος, χαὶ τοῦτο ποιῶ, ἕως ἂν χαταντήσω εἰς προτά- 
(η΄ 

“ } as \ B] Ὁ» > > , , , id ! ΄ \ a 

σεις ἀμέσους χαὶ ἀναποδείχτους" οἷον, εἰ τύχοι, ἀειχίνητος ἣ ψυχή, τὸ ὃ 

ἀεξιχίνητον ἀϑάνατον: πάλιν ἐπειδὴ τὸ stvar αὐτὴν ἀειχίνητον οὐχ οἴχοϑεν 
ἔχει τὴν πίστιν, ἑτέρου δεῖ μεταξὺ ὅρου τοῦ τοῦτο χατασχευάζοντος, 

- “ > (De. papier ι ya ~ ε ΄ 3 ΄ ι -ρε o= οἷον ὅτι αὐτοχίνητος ἢ ψυχὴ 7 τι τοιοῦτον. ὁμοίως ἐὰν ϑελήσω δεῖξαι 2% 
= ao ΄ » >) [4 5 ’, / ie σ ~ fa , σ A ~ 

25 ὅτι ὃ ἄνθρωπος οὐσία ἐστί, χέχρημαι μέσῳ ὅρῳ τῷ ζῴῳ, ὅτι τὸ ζῷον 

οὐσία: χαὶ εἰ τοῦτο μήπω ἄμεσον, πρὸς τὴν τούτου πίστιν χέχρημαι πάλιν 

μέσῳ ὅρῳ, ὅτι τὸ ζῷον αὐϑθυπόστατον, τὸ ὃὲ αὐϑθϑυπόστατον οὐσία, 

χαὶ οὕτως συνάγω ὅτι ὃ ἀνῦρωπος οὐσία. χαὶ ἔστιν αὕτη ἢ πρότασις, λέγω 
δὴ ὅτι τὸ αὐθυπόστατον οὐσία, πρωτίστη χαὶ ἄμεσος" χατήντησε γὰρ εἰς 

1 αὕτη UVa ταύτη. Ra, pr. U: τοῦτο, V, eorr. U χαὶ om. a 3 post 

ἔνδοξοι add. εἰσιν a 4 ἐπὶ πολὺ V ἔχουσιν V 5 post μηδενὸς add. 

ἑτέρου a 6 ὑπάρχοντος V δεόμενα V 7 ἄμεσα V φησιν ἐστὶν V 

ἄλλη om. U mpotacts V 8 λαμβανομένου UV 8.9 αὐτοῦ τὰ azpa V 

9 τὴν om. Ra ἀποδείξεις R hapBavopevag V 10 μηδὲ, om. δι᾿ V 

11 post οὖν add. χαὶ V τουτέστιν RUa: ἤτοι V éott om. V 12 οὐ 

δεόμενα a: οὐχ ἐδεήϑημεν RUV μέσου om. V 14 ἐὰν RUa: ef V post ἐὰν 

add. yap RU 15 συνδέοντα V 16 πρῶτον RU ταύτην THY πρότασιν V 

οἷον RUV: zal τίϑημι τὸ ἀϑάνατος, λέγων a 17 ἡ --- οὐσίαν om. V δὲ om. V 

18 ἐπεὶ V λειφῆεῖσα V πρώτη V 19 τινὸς om. V 21 ava- 

ποδείχτους “at ἀμέσους a ἡ Ψυχὴ ἀειχίνητος V δὲ om. V 22 ἐπεὶ V 

ἀεικίνητον εἶναι αὐτὴν a 22.23 εἴωϑεν ἔχειν V 23 τὰ μεταξὺ ὅρου R: ὅρου δέομαι 

μεταξὺ ἃ τοῦ τοῦτο SCripsi: τούτου τοῦ RU: τοῦτο V: ταῦτα a 94 ἐὰν RUa: et V 

25 ἐστὶ om. V 26 μὴ εἴπω RV: εἴπω a! ἀμέσως Vi ἀμέσῳ a! 27 ὅρω 

pésw Ra post ὅρῳ addiderim τῷ αὐδυποστάτῳ ef. vs. 25 28.29 λέγω δὴ RUa: 

ἮΝ 29 τὸ ὅτι Ua post οὐσία add. δὲ V πρώτη Va post ἄμεσος add. 

ἥτις V χατήντησα γὰρ a: χατήντησεν V 
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τὸν ὅρον τῆς οὐσίας" τοῦτο γὰρ οὐσία ἐστὶν ὃ ual’ αὑτὸ ὑφέστηχε χαὶ μὴ 91 
, aa > a ‘ ΄ 

ἑτέρου δέεται πρὸς τὸ εἶναι. εἰ ὃὲ εἴτε εἰς τοὺς ὁρισμοὺς χαταντήσαντες 30 
΄ " \ \ o- PF SOs ΄ ΄ Sa 

συλλογιζόμεϑα εἴτε εἰς τὰ χοινὰ ἀξιώματα, οὐχετι περαιτέρω προϊμεν" OUGEY 

(ap οὔτε τῶν ὅπσθον ἀρ χυεϊδεστερον οὔτε τῶν χοινῶν ἀξιωμάτων, ἐξ ὧν 

[.2}} πᾶσα ἀπόδειξις. οὐχ ὡς πάντως δὲ ἐν ταῖς ἀποδείξεσι τούτῳ ἡμῶν τῷ τρόπῳ 

χρωμένων φησίν. ἥ μὲν γὰρ χυρίως ἀπόδειξις τῷ ὄντι ἐχ πρώτων χαὶ 

ἀμέσων χαὶ Ἰνωριμωτέρων τὰ δεύτερα πιστοῦσϑαι ὀφείλει χαὶ ἀσαφέστερα" 

ἐπειδὴ δὲ οὐ πάντως τὸ τῇ φύσει γνωριμώτερον χαὶ ἡμῖν ἐστι γνωριμώτερον. 80 

συμβαίνει πολλάχις ἐκ τῶν ὑστέρων ἡμᾶς τὰς πίστεις τῶν προτέρων 

10 ποιεῖσϑαι διὰ τὸ μή, ὡς εἶπον, γνωριμώτερα ἡμῖν εἶναι τὰ πρότερα. χαὶ 

χαλεῖται τὸ τοιοῦτον εἶδος τῆς δείξεως τεχμηριῶδες χαὶ ἄλυτον" ὅϑεν καὶ 

τὸ ἀπόδειξις ὀνομάζεσϑαι ἔσχεν. 7 v. μὲν Tee χυρίως ἀπόδειξις, ὡς εἶπον, ἐστὶν 

ἐχ τῶν προτέρων πιστοῦ μένη τὰ δεύτερα, ὅταν ΠΡ ΠΕΡῚ τὸ τῇ φύσει πρῶτον 

ἀλλ 
χαὶ γνώριμον χαὶ ἡμῖν εἶναι γνωριμώτερον" ὅταν ὃξ τοῦτο υὴ παρῇ 

MOE Oe τὸ 10 

70 

15 ἀναγχαζώμεϑα ex τῶν ὑστέρων τὰ πρότερα πιστοῦσϑαι, τεχμηριΐ 

τοιοῦτον εἶδος χαλεῖται τῆς δείξεως. διὰ ὃὲ τὸ ἄλυτον τῶν τεχ 

ἠξιώϑη τοῦ τῆς ἀποδείξεως ὀνόματος. οἷον ζητουμένου τοῦ εἰ σφαῖρα 7 

cava τῷ σχήματι χαὶ μὴ ἐχόντων ἡμῶν τ αὐτόϑεν τοῦτο εἰδέναι 

μήτε ἔχ τινων ἀρχοειδεστέρων τοῦτο πιστώσασϑαι, ἐχ τῶν φωτισμῶν αὐτῆς, 

90 οἵπερ εἰσὶ δεύτεροι τοῦ σ)οήματος αὐτῆς χαὶ αἰτιατοί, τοῦτο πιστούμεϑα 

τὸ εἶναι αὐτὴν σφαιροειδῆ, ὅπερ ἐστὶ πρῶτον τῶν φωτισμῶν χαὶ αἴτιον 

αὐτῶν. ἐπεὶ γὰρ δρῶμεν αὐτὴν δὶς τοῦ μηνὸς μηνοειδῆ γινομένην, δὶς 45 
. . , ‘ / isd ἴω , wl ἊΣ ’ 

διχότομον, δὶς ἀμφίχυρτον, ἅπας πανσέληνον, συλλογιζόμεϑα ἐκ τούτου 
X 5 σευ; > X ~ > \ > a7 σ is4 bf Ξ.ὦ: ΄ 

σφαιϊρίιχὴν αὐτὴς εἰναι TO σχημα" ει γάρ Ἢν οισχης, ὅλος 13.0. αὐτὴς ὁ 

τῷ (da | 

aZ Ὁ ΄ Ἃ ,» Ἅ ~ id , 5 ~ 

δίσχος ἀϑρόως ἣ χατελάμπετο 7, οὐ χατελάμπετο τοῦ ἡλίου αὐτῇ προσ- 
aN als 

βάλλοντος. ἐπειδὴ δέ ἐστι σφαιριχή, ἔστι δὲ χαὶ αὐτῆς ὃ ἥλιος ὑψηλότερος, 

ον 
, \ \ X \ - x > ~ ΄ 2 mire = C ‘ 

συμβαίνει ἀεὶ τὸ πρὸς τὸν ἥλιον vevenxos αὐτῆς μέρος φωτίζεσϑαι χαὶ 
> , ~ , τ ‘ 

τοῦτο χατὰ μέρος γίνεσϑαι, ἕως ἂν κατὰ διάμετρον αὐτῷ γενομένη αὖ τὸ πρὸς 
- 5 - 

αὐτὸν VEVEDKOS “ESE (fone ἔστιν οὖν 6 φωτισυὸς αὐτῆς τεχμήριον 50 

80 τοῦ σχήματος αὐτῆς, χαὶ οὐ διὰ τὸ οὕτω φωτίζεσϑαι σφαιριχή ἐστιν, ἀλλὰ 

1 ἐστιν οὐσία ἃ ἑαυτὸ ἃ ob ἃ 2 ἑτέρου post δέεται colloc. a δεῖται V 

ὅτε δὲ R 2.3 εἴτε -- εἴτε scripsi: μήτε ---οὔτε RV: οὔτε ---οὔτε Ua 9 ἔτι RVa! 

προΐεμεν RUa 5 post πᾶσα add. ἡ ἃ πάντα V δὲ om. V dtov UV 

τὸν τρόπον U et ante ἡμῶν V 6 yap om. V ὄντω sic V { ἈΝ ΗδΝ Mi 

8 ἐπεὶ, om. δὲ V γνώριμον (ante zat) a ἐστι om. V γνώριμον (post 

ἐστι) RUa 9 ἐξ ὑστέρου ἡμᾶς thy πίστιν V 10 μὴ om. al γνωριμώτερον V 

ἐστι a? ta ὕστερα al post πρότερα add. πράγματα V 12 ἐστιν ὡς 

εἶπον Va 15 πρώτων U τὰ δεύτερα πιστουμένη V P45 χαὶ alt.- 

ἀναγχαζώμεϑα om. U 15 ἀνάγκη V τὰ πρῶτα δειχνύειν a 15. 10 τὸ 

τοιοῦτον εἶδος τῆς δείξεως τεχμηριῶδες καλεῖται ἃ 16 ἀποδείξεως U 18 αὐτόνε V 

20 ot V δεύτεροι RUV: δεχτιχοὶ a αἰτιατὸν RV 21 post elvat add. δηλαδὴ ἃ 

ὃ 24 σφαιροειδῆ εἶναι, om. τὸ σχῆμα ἃ ἅμα om. ἃ αὐτῇ (ante ὁ) V 

25 ἀϑδϑρόον V οὐκ ἐχατελάμπετο V 20 ἐπεὶ V σφαιριχὸν V 

δὲ ὁ ἥλιος αὐτῆς ἃ 21 τετραμμένον ἃ 28 post χατὰ alt. add. τὴν V αὐτῇ V 

αὖ scripsi: αὐτὸ UV: om. Ra πρὸς RVa: καὶ U 29 ψενευχὸς RUV: ἀφορῶν ὅλον a 
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a Av ‘ AY ν᾿ inf 72 ie a x Ὁ WN ὃ " ~ 7 a Oy, 

διὰ τὸ σφαιριχὴ εἶναι οὕτω φωτίζεται. ἣν οὖν ἀχόλουϑον Ex τοῦ opatpostoy 
5 ‘ αἵ - ~ ~ , 4 Ὁ ᾿ ὦ 

αὐτὴν εἶναι συλλογίζεσϑαι τὰ περὶ τῶν φωτισμῶν, ἐχ τοῦ αἰτίου τὸ αἰτιατόν 
> a ~ ~ »v A ~ 

ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τὸ τῇ φύσει πρῶτον xat αἴτιον, λέγω δὴ τὸ σφαιριχὸν σχῆμα, 
Ce ~ in] vw~ > ~ . Ψ ~ » ie , ~ Ds / 

ἄδηλον ἣν ἡμῖν, δῆλοι δὲ αὐτῆς εἰσιν of φωτισμοί, χεχρήμεϑα τῷ δευτέρῳ 

or 

’ - , ‘ ar w , ρὺ A ~ 

εἰς πίστιν τοῦ προτέρου χατὰ περίστασιν. χαὶ ἐπειδὴ ἄλυτά ἐστι τὰ τοιαῦτα 

σημεῖα ἣ τεχυήρια, διὰ τοῦτο χαὶ | τὰς ἐκ τούτων πίστεις ἀποδείξεις χαλοῦ- OV 

μεν KATH δεύτερα μέτρα ἀποδείξεως. 

΄ > » 7 fa Ὁ p.7228 Πρότασις δ᾽ ἐστὶν ἀποφάνσεως τὸ ἕτερον μόριον, ἕν 

xa}? ἑνός. 

10 Ἐπειδὴ ὅλως ἐμνήσϑη προτάσεως, βούλεται ἀναμνῆσαι ἡμᾶς τὰ 

σημαινόμενα τῆς τε προτάσεως χαὶ τῆς ἀποφάνσεως χαὶ ἀντιφάσεως. χαὶ 

λέγει ταὐτὰ ἅπερ χαὶ ἐν ἄλλοις εἶπε περὶ αὐτῶν. ἔστιν οὖν, φησί, πρότασις 5 

τῆς ἀποφάνσεως τὸ ἕτερον μόριον" χοινότερον γὰρ ἢ ἀπόφανσις" 

χατά τε γὰρ χαταφάσεως χαὶ ἀποφάσεως λέγεται. ἐπεὶ οὖν ἀόριστόν τι xa)’ 

15 αὑτὸ ἢ ἀπόφανσις, χαλῶς προσέϑηχε τὸ ἕτερον μόριον, τουτέστιν ἢ τὸ 

χαταφατιχὸν ἣ τὸ ἀποφατικόν. τὸ δὲ ἕν xaP ἑνὸς προσέϑηχεν, ἐπειδή, 

ὡς εἴρηται χαὶ ἐν τῷ [Περὶ ἑρμηνείας, δεῖ τὸς πρὸς ἀπόδειξιν παρα- 

λαυβανομένας προτάσεις μὴ ὁμωνύμους παραλαμβάνειν τοὺς ὅρους. ὅπερ 
g ε 

τῶν σοφιστῶν ἴδιον, ἀλλ᾽ ἕνα τῷ σημαινομένῳ τοῦ ὑποχειμένου χαὶ τοῦ 
ι 

> 

20 χατηγορουμένου ἣ χαταφάσχειν ἣ ἀποφάσχειν. δῆλον δὲ xat ἐχεῖνο, ὅτι 
ἀπόφανσις χαὶ πρότασις χαὶ πρόβλημα χαὶ τὰ λοιπὰ τῷ μὲν ὑποχειμένῳ 10 

ταὐτά εἰσιν, σχέσει ὃὲ μόνον διαφέρουσιν" ἢ γὰρ ἀπόφανσις, ὅταν γένηται 

uzpos συλλογισμοῦ, πρότασις χαλεῖται. 

Ρ.12349 Διαλεχτιχὴ μὲν ἢ δμοίως λαμβάνουσα ὁποτερονοῦν, 

ἀποδειχτιχὴ δὲ τῷ σι ὡρισμένως ϑάτερον, ὅ τι ἀληϑές. 

QO υὲν γὰρ ἀποδειχτιχὲ by Owot λήψεται ὁποτερονοῦν τῶν 15 υὲν γὰρ ἀποδειχτιχὸς οὐχ ὁμοίως ληψετ τερόνο 

1 oStw—2 εἶναι om. a σφαιριχὴν RU φωτίζεσθαι RU ex) om. V ὃ ἐπεὶ V 

δὲ RU 4 ἣν om. V αὐτῆς om. V 5 ἐπειδὴ a 5.6 τὰ τοιαῦτα σημεῖα ἄλυτά 

ἐστι τεχμήριον V 6 zat om. V τούτου V 7 post χατὰ add. ta Ua δεύτερον 

ἀποδείξεως μέτρον V 8 ἀποφάνσεως χτλ. om. V 10 éxet V 11 te om. V τῆς 

alt. om. V ἀντιφάνσεως V 12 ταῦτα libri GaN ἐν ἄλλοις] De interpr. 6. 5 

Ρ. 118 8 sq. Anal. pr. I 1 p. 24216 sq. 18 τὸ étepov—15 ἡ ἀπόφανσις om. a! 14 γὰρ 

om. Ua?: tis V ἀποφάσεως---.’,χαταφάσεως RUa? post λέγεται add. καὶ V ct RUV: 

ἐστι καὶ a? 15 post χαλῶς add. zai U ἢ om. V 16 ἐπεὶ V 17 ἐν τῷ [Περὶ 

éop.] ef. Ammon. p. 85,7 sq. post πρὸς add. τὴν a 18 ὁμωνύμως V ἔχειν a 

6. Vi 19 τῶν σημαινομένων V 19.20 κατηγορουμένου --- ὑποχειμένου a 20 δῆλον 

asterisco notatum, cui tamen in mantissa nihil respondet ἃ zai ἃ: om. RUV post 

ἐχεῖνο add. τοῦτο R, τοῦτό ἐστιν a 22 τὰ αὐτά R μόνη V 23 post χαλεῖται add. 

ὅταν δὲ ζητεῖται, πρόβλημα V 24 ὁπότερον μὲν οὖν U 25 ante ἀποῦ. add. μόριον RUV: 

om. a Arist. ἢ zta. om. V ὅτι om. U post lemma add. ἡ διαλεχτιχὴ πρότασις 

ἀμφότερα ἐρωτᾶ. ἄρά γε é ἀνϑ 7th bp ey a= »- τς ἀν ie aN ΟΣ. é ~ 
ὁ ἀνῦρωπος ζῶον 7 οὐχ ἔστι ζῶον. ἡ δὲ ἀπόδειξις οὐδὲν ἕτερον ἐρωτᾶ, 

ἀλλὰ μίαν πρότασιν τὴν ἀληϑῆ λαμβάνει Ua 20 μὲν om. V od λήψεται V 

26. p. 33,1 τῶν μορίων τῆς ἀντιφάσεως ὑποτερονοῦν V 
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notwy τῆς ἀντιφάσεως ἀλλὰ ωόνον τὸ ἀληϑές. wav υηδενὶ δοχῇ 9). n i ΄ rd τὶ 
nn , 

ς λόγοις 
ἊΣ ν ν » 5 , > Ν \ 5 ? ΄ , , 

υηδ᾽ εἴη ἔνδοξον: ἃ μέντοι διαλεχτιχὴς ED εχαάτερα χρώμενος τὸ 
΄ - ~ " ΄ > ‘ v 5 . 

λήψεται ὁποτερονοῦν μόριον τῆς ἀντιφάσεως, χἂν μὴ ἀληϑὲς ἢ ἀλλ᾽ ἔνδοξον 
Ἃ Ι ~ . ~ ~ ‘ - ὦ - 

χἂν μόνῳ τῷ προσδιαλεγομένῳ δοχοῦν. διὰ τοῦτο ἐπὶ μὲν τοῦ διαλεχτιχοῦ 
\\ ἐν ? ΄ - ~ 4 a ὩΣ ἢ X , Ἵ Ύ 

5 εἶπε τὸ ὁποτερονοῦν, ἐπὶ δὲ τοῦ ἀποδειχτιχοῦ (τὸ) ϑάτερον, ὅ τι ἂν ἢ 

= ) ΄ , ~ 
p.72a1l ᾿Απόφανσις ὃὲ ἀντιφάσεως δποτερονοῦν μύριον. 

Σχόπει πῶς ἐχ τῶν μεριχωτέρων ἐπὶ τὰ χαϑολιχώτερα προΐῆλϑεν, ἐχ 20 

τῆς προτάσεως εἰς τὴν ἀπόφανσιν, ἐκ τῆς ἀποφάνσεως εἰς τὴν ἀντίφασιν 

10 χαὶ 2x τῆς ἀντιφάσεως εἰς τὴν ἀντίϑεσιν. τί οὖν φησιν; ἀπόρφανσίς 

ἐστι τῆς ἀντιφάσεως ὁποιονοῦν μόριον, ἤτοι τὸ ἀποφατιχήν 
φημι ἣ τὸ χαταφατιχόν: Exdtepov γὰρ ὁμοίως ἀπήύφανσις χαλεῖται. διὰ 

~ Ἣν ἘΣ [4 > ~ \ ς , ‘ 2 ΄ γ΄ , > W> 

ταῦτα οὖν ἐλέγομεν ἐν τῷ [Περὶ Eppyvetas τὴν ἀπόφανσιν ὡς γένος εἰς εἰδὴ 
1 yD 

διαιρεῖσϑαι εἰς τὴν xatapacw χαὶ τὴν ἀπόφασιν" ἔστι γὰρ ual τὰ εἴδη 

15 Olovel υέρη τῶν γενῶν. 

\ , » > ΄ ΄ 

p.72212 ᾿Αντίφασις δὲ ἀντίϑεσις ἧς οὐχ ἔστι μεταξὺ χαῦ αὑτήν. % 

393 Ἢ ἀντίφασις μεταξὺ αὑτῆς οὐδὲν τρίτον ἐπιδέχεται. ἔστι ὃξ ἢ ἀντί- 

ϑεσις Ἰένος τῆς ἀντιφάσεως" τετραχῶς γὰρ τὰ ἀντιχείμενα ἀντίχειται, 7; 

xa ἕξιν χαὶ στέρησιν 7 ὡς τὰ ἐναντία 7 ὡς τὰ πρός τι ἣ ὡς τὰ χατὰ 
90 ἀντίφασιν. τῶν οὖν ἄλλων τριῶν τῆς ἀντιϑέσεως εἰδῶν μὴ ὄντων ἀμέσων 

(λευχοῦ γὰρ χαὶ μέλανος μεταξὺ τὸ φαιόν, δεξιοῦ ὃξ χαὶ ἀριστεροῦ τὸ μήτε 20 

δεξιὸν μήτε ἀριστερόν, ὄψεως δὲ χαὶ τυφλότητος ἤτοι τὸ μηδ᾽ ὅλως δεχτιχὸν 

τούτων ἢ τὸ δεχτιχὸν μὲν μήπω δὲ δεδεγμένον, ὡς τὸ σχυλάχιον) τοῦτο 

πὶ πάντων ()- 
, A >> ~ ᾿ "᾿ ΄ 

μόνον τὸ χατὰ ἀντίφασιν εἶδος τῆς ἀντιϑέσεως ἄμεσόν ἐστιν, 
Ν - Ὑ \ \ v \ Samet δ NaS ~ εν ΓΈΝΟΣ LANL INN. Ω᾽ 

τῶν ὠντῶν XAL μὴ OVTWY TO aha ες ἡιατρηὺν χαὶ τὸ VYEVOOS τὸ ὃξ χα τῷ οι 

χε ἡντιϑέσεως πρὺς- L005 τὴς ἀντιϑέσεως πρὸς αὑτὴν προσέϑηχεν ἤτοι ὡς ἀντιδιαιρῶν τοῦτο τὸ ε 
‘ v “oD aN \ > \ af ΄ Q.~ » \ ΄ δὲς Κις " 

τὰ ἄλλα, ἣ ἐπειδὴ τὸ οὐ λευχὸν δύναταί τις λαβεῖν ἡ τὸ φαιον, εἰ τύχοι, Ἢ τὸ 
΄ ~ OY ~ 49, c ‘ + a ‘ ΄ \ σ ΄ ba 

υέλαν ἣ ἄλλο τι τοιοῦτον. χαϑ᾽ αὑτὴν ody, ἵνα μὴ ὡς πρὸς ἕτερον λάβωμεν 35 
ἊΝ \ 5 Ν ἌΣ) ΄ >! , , ~ ~ ‘ , ~ ΟῚ 

τὸ οὐ λευχὸν ἀλλ᾿ ὡς ἀπόφασιν μόνην τοῦ λευχοῦ. τὰ OF μόρια τὴς αντι- 

| ἀποφάνσεως RUa μόνως RUa uaey V 2 ἑκατέροις RV 

3 ἀντιφάσεως asterisco notatum, eui tamen in mantissa nibil respondet a: ἀποφάνσεως V 

εἴη a 4 an καὶ διαλεγομένω V 5 τὸ alt. addidi ϑάτερον 

om. V ὃ ἃ εἴη Ra. 7 ἀντιφάσεως χτλ. om. V 8 σχοπὸς yap ἐκ V 

πρὸς V 9 post ἀπόφαντιν add. zai Va 11 ἐστι om. U: ante 10 andy. colloc. a: 

ἡ ibidem αὶ τὸ om. V 13 ἐν τῷ [epi Epp.) ef. Ammon. p. 15,18 sq. 

14 εἰς om. V τὴν alt. om. UVa 15 τῶν λόγων V 16 ἧς κτλ. om. V 

11 ἡ -- ἐπιδέχεται om. UV αὐτῆς Ra yao UV 18.19 ἣ καϑ' — πρός 

τι om. R 19 τὰ tert. om. RV 20 τριῶν post ἀντι. colloc. V εἰδῶν 

post τριῶν colloc. U 21 δεξιοῦ δὲ RUa: καὶ δεξιοῦ V 22 τυφλώσεως UVa 

23 τούτου V σχυτιχόν V 26 ἑαυτὴν a 7 V 29 μόνον V 

Comment. Arist. XIIT 3. Philop. in Anal. Post. 3 
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φάσεως ἁπλῶς χατάφασίς ἐστι χαὶ ἀπόφασις" εἴρηται γὰρ ὡς ἔστιν ἀντί- ὃν 

φασις μάχη χαταφάσεως χαὶ ἀποφάσεως δ'αιροῦσα τὸ ἀληϑὲς Bx τοῦ 

Φεύδους. 

7 , >? 5 - - , Ni Lin n : 

p.-72414 ᾿Αμέσου ὃ ἀρχῆς συλλογιστιχῆς ϑέσιν μὲν λέγω ἣν μὴ 

5 ἔστι δεῖξαι μηδ᾽ aAvayen ἔχειν τὸν μαϑησόμενόν τι. reef 4 ἱ f 

Εἰπὼν χοινῶς τίς ἐστιν ἢ ἄμεσος πρότασις ἐν πάσῃ ἀποδείξει. ὅτι ἢ 
πρωτίστη ἀρχὴ τοῦ ὑποχειμένου ἀπηδειχτοῦ, ἐπειδὴ διάφορά ἐστι τὰ 45 

σημαινόμενα τῆς ἀμέσου προτάσεως, νῦν διαίρεσιν αὐτῆς ποιεῖται, χαὶ 

φησὶν ὅτι τῶν ἀμέσων προτάσεων at μέν εἰσι ϑέσεις αἱ OF ἀξιώματα χαὶ 

10 χοιναὶ ἔννοιαι. χαὶ ἀξιώματα μέν ἐστιν ὅσα οἴκοϑεν χαὶ ἄνευ ἀποδείξεως 
ἴσμεν, ὧν τὰ μὲν πρὸς πᾶσαν ἡυῖν ἐπιστήμην συμβάλλεται, ὡς εἴρηται, 

τὰ ὃὲ πρὸς πλείονας, olov ὅσα περὶ τὸ ποσὸν χαταγίνονται, τὰ δὲ πρὸς 

υίαν: τὰ ὃὲ παραδείγματα ἡμῖν εἴρηται. ϑέσις δέ ἐστι χαὶ αὐτὴ υὲν ἀνα- 
πόδειχτος 7 βραχείας πάνυ δεομένη παραυυϑίας, οἷον ὅτι αἱ ἐχ τοῦ 50 

15 χέντρου προσπίπτουσαι εὐϑεῖαι πρὸς τὴν περιφέρειαν τοῦ χύχλου ἴσαι ἀλ- 

λήλαις εἰσὶν i τὸ ἀπὴ παντὸς σημείου ἐπὶ πᾶν σημεῖον εὐϑεῖαν ἐπιζεῦξαι 

ἣ τὸ εἶναι τὸ σημεῖον ἀμερὲς 7] τὸ πᾶν τρίγωνον ἐχ τριῶν εὐϑειῶν περιέ- 

χεσϑαι, ἅπερ τῷ μὲν ἐναργῆ εἶναι τῶν ἀξιωμάτων ἐστὶ χαὶ αὐτοπίστων, τῷ 

65 οὐχ ἁπλῶς δεῖταί τινος ἐπιστάσεως. ὥστε ἢ ϑέσις τοῦ popes δια- 

20 φέρει μὲν χαὶ ταύτῃ, διαφέρει GE χαὶ ἄλλως, ὅτι τὰ μὲν ἀξιώματα ἤτοι 

ἘΣ χοινὰς ἐννοίας οἴχοϑεν προβαλλόμεϑα, ὡς εἴρηται, τὰς δὲ ϑέσεις 

παρὰ τοῦ διδασχάλου | xa? ἕχάστην ἐπιστήμην λαμβάνομεν: τίϑεται 10. 

γὰρ ὁ ἀριϑμητιχὸς 
> ΄ , 

ὃ εἶναι THY μονάδα ἀδιαίρετον, χαὶ ὁ γεωμέτρης 

τὰ εἰρημένα, χαὶ 6 

τ 

> 
t ατρὸς τὸ εἶναι Ex τεσσάρων στοιχείων τὰ σώματα, 

΄ > ’ lit ey 25 χαὶ ὃ φυσιχὺς τὸ πάντα εἶναι τὰ φυσιχὰ ἐξ ὕλης χαὶ εἴδους xat εἶναι 

1. 2 ἀντίφασίς ἐστι ἃ 2 διαιρουσῶν R 4 συλλογιστιχοῦ V ϑέσιν χτλ. 

om. V 5 post lemma add. ϑέσιν λέγει, ἣν pa) ἐστι δεῖξαι μηδὲ ἀνάγκη ἔχειν τὸν 
, μαϑησόμενον, ὅτι διδάσχει τί. διαφέρει δὲ ϑέσις ἀξιώματος, ὅτι ἡ μὲν ϑέσις οὐκ ἔστιν αὐτό- 

Totes τῷ μανϑάνοντι, GAN ἐκ τοῦ διδάσκοντος παραγίνεται. τὸ δ᾽ ἀξίωμα οἴκοϑεν ὁ μαν- 

ϑάνων ἔχει χαὶ προβάλλεται. xat ὅτι ἡ pév ϑέσις adv ἐστιν ἀναπόδειχτος, ὅυιως δεῖται 

παραμυϑίας βραχείας. οἷον, ὅσαι ἐκ τοῦ κέντρου πρὸς τὴν περιφέρειαν, ἴσαι ἀλλήλων εἰσί. τὰ 

δ᾽ ἀξιώματα, οὐκέτι. τὰ γὰρ δὶς δύο τέσσαρα, οὐ χρείαν ἔχει. ἄλλως Ua 0 ἀπο- 

δειχτοῦ RUVa?: πρὸς ἀπόδειξιν a! ἐπεὶ Va τὰ om. V 9 ϑέσις a 

10 εἰσιν Ua 11 εἴρηται] p. 10,27 sq. 12 πλείους V τὸ OM. ἃ 13 post μίαν 

add. ὧν a δὲ om. a 15. 16 εἰσὶν ἀλλήλαις Ra 16 ἣ τὸ ἃ": τὸ δὲ RUVa? 
ὑπὸ V ἐπιζεῦχϑαι UVa? 17 7 utrumque om. UVa? 18 dxep—20 ταὐτῃ] 

οὐ τοσοῦτον γάρ εἰσιν αὐτόπιστα, ὥσπερ τὰ ἀξιώματα a! ὯΔ τῷ prius scripsi: 

τὸ RUa?: τῶν V ἐναργῆ scripsi: ἐναργὲς RUa?: ἐναργῶς V εἶναι V: om. RUa? 

ἐστὶ V: om. RUa? τῷ alt. V: ta RUa? 19 τος V: τῆς RUa? 20 post 

ἄλλως add. τῶν ἀξιωμάτων al 21 post ἐννοίας add. χαὶ ἃ 22 μανϑάνομεν 

“way ἑχάστην ἐπιστήμην a 24 post ἐχ add. τῶν Ra 25 εἶναι prius post τὸ 

colloc. V: post ὕλης a post φυσιχὰ add. σώματα Ra ἔχ ce ὕλης V 

ante εἴδους add. ἐξ U εἶναι alt. post p. 35,1 ἀρχὴν colloc. a 
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τὴν φύσιν ἀρχὴν χινήσεως χαὶ ἠρεμίας. τῆς δὲ ἘΞ ἔσξως εἴδη ταῦτα“ 108 

ἢ μὲν γὰρ ὑπόϑεσις ἢ δὲ ὁρισμός. καὶ δρισμὸς μέν ἐστιν ὁ τὸ εἶναι 5 

τοῦ πράγματος ἀποδιδούς, οἷον ὅτι ὁ ἄνθρωπος ζῷον λογιχὸν ϑνητόν᾽ 

ὑπόϑεσις δὲ ἢ τὶ χατά τινος χατηγοροῦσα ἣ ἀποφάσκουσα. χαὶ δῆλον 

6 δήπου ὅτι οὐχ ἕπεται τῷ ὁρισμῷ τὸ τὶ χατά τινος χατη (ορεῖν" οὗ χατη- 

τορεῖ γὰρ τοῦ ἀνθρώπου τὸ ζῷον λογιχὸν ϑνητόν, ἀλλὰ τί ἐστι τὸ ὑποχεί- 
΄ x ‘ Yat ~ , ε 

μενον λέγει" τὴν γὰρ οὐσίαν τοῦ πράγματος οἱ δρισμοὶ λέγουσιν, οὐ τὰ 
΄ ΄ 5 ~ \ \ , o i) oe 

ὑπάρχοντα αὐτῷ. TO γὰρ χατηγορούμενον ἕτερον Ost εἶναι τοῦ ὑποχειμένου" 

οὐδὲν γὰρ αὐτὸ ἑαυτοῦ χατηγορεῖται" οὐδεὶς γὰρ λέγει ὅτι ὃ ἀνϑρωπος 10 

10 ἄνθρωπός ἐστιν. ὃ δὲ ὁρισμὸς οὐχ ἔστιν ἕτερος τοῦ ὁριστοῦ" τὸ γὰρ ζῷον 
λογικὸν ϑνητὸν οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν 7 ἀνϑρωπος" ἐξήγησις γάρ ἐστι τοῦ 20 

ἀνθρώπου χαὶ οἷον ἀνάπτυξις τὸ ζῷον λογιχὸν ϑνητόν. οὐχ ἄρα τῶν ὁριστῶν 

οἱ δρισμοὶ κατηγοροῦνται ἀλλὰ τί ἐστι τὸ ὁριστὸν ἀφορίζουσι. τὰ δὲ γένη 
" χαὶ at διαφοραὶ χατηγοροῦνται, διότι ἕτερά ἐστι τῶν εἰδῶν" οὐ ταὐτὸν γὰρ 

15 ζῷον εἰπεῖν καὶ ἄνϑρωπον 7 ἄνϑρωπον χαὶ λογιχόν ὅταν γὰρ εἴπωμεν ὅτι 
2 ΄ art vw > “3 , , ΄ ~ > ¢ , 

ὃ dvdpwnos ζῷόν ἐστιν ἢ λογικόν, τότε ὡς ἕτερα ὄντα τοῦ ἀνϑρώπου 

χατηγοροῦμεν αὐτὰ τοῦ ἀνϑρώπου. αἱ μέντοι ὑποϑέσεις χαὶ χαϑόλου πᾶσα 
΄ ΝΥΝ 5. ἢ ν᾿ τς ΄ “ ef ΄ ~ , . . 

χατάφασις χαὶ ἀπόφασις τὰ ὑπάρχοντα ἣ μὴ ὑπάρχοντα τῇ ovata λέγουσι % 
q? (τ Ἁ \ ΄ ΘᾺ τ Te ΄ ΄ > ~ > δύο ψ"» 

xa) αὑτὸ ἣ κατὰ συμβεβηχός. ἢ ὃὲ ὑπόϑεσις πάλιν διαιρεῖται εἰς δύο εἰδη; 

90 ὧν τὸ μὲν ἕτερον ὁμωνύμως τῷ γένει χαλεῖται ὑπόϑεσις, τὸ δὲ αἴτημα. 

χοινὸν μὲν οὖν πάσης ὑποϑέσεως τὸ μὴ Ex φυσιχῆς ἐννοίας ἠρτῆσθαι ἀλλ 

dx τοῦ διδασχάλου τίϑεσϑαι" οἷον τὸ εἶναι χίνησιν ἐν τοῖς πράγμασι, τὸ 
> ~ ~ ~ v A ‘ , 

μηδὲν 2x τοῦ μηδαμῇ μηδαμῶς ὄντος γίνεσϑαι, τὸ ἀπὸ παντὸς σημείου 

ἐπὶ πᾶν σημεῖον εὐθεῖαν γραμμὴν ἀγαγεῖν, τὸ παντὶ κέντρῳ χαὶ διαστήματι 80 
» ΄ σ ι 5 - 4 ‘ ΄ ‘ 

25 χύχλον YouwEoNat. ὅσαι OF OD σαφεῖς οὐὸξ Ἰνώριμοι ἀλλὰ δεόμεναι! μὲν 
‘ " ἰ ‘ ‘ 

1 ταῦτα εἴδη a 2 6 RVa: ὅταν U τὸ τί ἦν εἶναι R: τὸ τί ἐστι a 

δηλῶν ἃ 5 οὐ RUV: ἐν a 5.6 immo χατηγορεῖται 6 post γὰρ add. 

χατὰ R 1.8 τὰ πράγυατα αὐτά V 8 δὲ conicio 10 post ἐστιν add. ἄλλως. 

τῶν ἀμέσων προτάσεων, αἱ μὲν ϑέσεις, al δὲ ἀξιώματα. χαὶ τίνα μὲν τὰ ἀξιώματα, δῆλον. τῆς 

δὲ ϑέσεως, τὸ μὲν ὑπόϑεσις. τὸ δὲ ὁρισμός. τῆς δὲ ὑποέσεως εἴδη, τὸ αἴτημα, καὶ ἣ ὁνμω- 

νύμως χαλουμένη ὑπόϑεσις. χοινὸν μὲν οὖν πάσης ὑποϑέσεως, τὸ μὴ ἐκ φυσιχῆς ἐννοίας 

ἠρτῆσϑαι, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ διδασκάλου τίϑεσϑαι. ἀλλ᾽ ὅσαι μὲν τῶν ὑποθέσεων γνώριμοι, χαὶ ἃς 

ἅμα τῷ ἀκοῦσαι προσίεται ὁ μανϑάνων, ὑποϑέσεις αὖται χαλοῦνται. ὅσαι δὲ οὐ σαφεῖς οὐδὲ 

γνώριμοι, ἀλλὰ δεόμεναι μὲν κατασκευῆς, ἀναποδείχτως δὲ παρὰ τοῦ διδασκάλο» λαμβάνον- 

ται, ταῦτα αἰτήματα καλεῖται. τὸ δὲ αἴτημα διαιρεῖται, εἴς τε τὸ μετρίως ς γινωσχόμενον, χαὶ 

εἰς τὸ ἐναντίως. οἷον, τοῦ γεωμέτρου λέγοντος, τὰς ὀρϑὰς ἴσας εἶναι οὐδετέρας, ὁ ἀχροατὴς 
x , ‘ ” 0 “ ᾿ , s at ἐς ate 

ἀγεωμέτρητος ὧν δοξάζει, οὔτε ὅτι εἰσὶν ἴσαι, οὔτε ὅτι ἄνισοι. ἐναντίως δὲ δοξάζει, τὸ σημεῖον 

νομίζων οὐχ ἀμέγεϑες Ua 14 ἕτεραι V 15 εἰπεῖν ζῶον V 16 τότε V: 

ταῦτα RUa ὡς ἕτερα ὄντα eX ὥστεραν τὰ corr. U? 18 ἀπόφασις--- κατά- 

φασις ἃ χαὶ RUa: 7 V post λέγουσιν add. 7 a 19 αὑτὰ V 

post δὲ add. 7 V διαιρεῖται πάλιν R 20 κατηγορεῖται τῶ γένει V 

τὸ δὲ ἕτοιμον V 21 οὖν om. V 93.94 τὸ ἐπὶ πᾶν σημεῖον ἀπὸ παντὸς σημείου V 

24 post ἀγαγεῖν add. ἀλλ᾽ ὅσαι μὲν τῶν ὑποϑέσεων γνώριμοι καὶ ὃς ἅμα τῷ ἀχούειν (4209501 

V) προίεται (προσίεται ὁ μανϑάνων, ὑποϑέσεις αὗται χαλοῦνται V). οἷον τὸ ἀπὸ παντὸς σημείου 

ἐπὶ πᾶν σημεῖον εὐϑεῖαν γραμμὴν ἀγαγεῖν RV τὰ ἃ 25 μὲν om. Ὁ 

ω ᾿ 
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~ > , δι \ ΟΣ . , , ~ 

χατασχευῆς ἀναποδείχτως OF παρὰ τοῦ διδασχάλου λαμβανόμεναι, ταῦτα 10: 
\ 3 ΄ ~ > , 2. , a7 5. QO~ > ΄ 

αἰτήματα χαλεῖται, οἷον τὸ τὰς an’ ἐλαττόνων δύη ὀρθῶν ἐχβαλλομένας 

συμπίπτειν. ὅπερ λαμβάνεται μὲν τς τοῦ γεωμέτρου χωρὶς ἀποδείξεως, 
πλείονος μέντοι δεῖται χατασχευῆς εἰς ἀπόδειξιν. 6 γοῦν [ἰτολεμαῖος μονό- 

5 βιβλον ὅλον εἰς τὴν τούτου δεῖξιν χατεβάλετο. χαὶ ἐνταῦϑα μὲν μέχρι 

ταύτης τῆς διαιρέσεως ἵσταται" παραχατιὼν GF χαὶ τὸ αἴτημα διαιρεῖ εἴς τε τὸ 80 

υηδετέρως γινωσχόμενον χαὶ εἰς τὸ ἐναντίως. οἷον τί λέγω; τοῦ γεωμέτρου 
, \ >] \ , v. > , > >> , εὐ ΒΕ) \ 3 l4 ἔγοντος τὰς ὀρϑὰς γωνίας ἴσας ἀλλήλαις εἶναι οὐδετέρως 6 ἀχροατὴς ἀγεωμέ- 

~ . ~- ἷῳ »ν ind Vv 1 AN δι 35 A Vv σ w ΄ "ὦ 

τρητος ὧν δοξάζει, οὔτε ὅτι ἴσαι εἰσὶν αἱ ὀρϑαὶ οὔτε ὅτι ἄνισοι" λαμβάνει μέν- 

10 Tor τοῦτο 6 Ὁ ὁμολογούμενον. πάλιν τοῦ γεωμέτρου λέγοντος ᾿ δύο 

εὐθεῖαι χωρίον οὐ περιέχουσιν᾽ 6 ἀχροατὴς τοὐναντίον οἰήσεται, ὅτι περιέ- 
΄ ΄ Ἂν ‘ ~ ig Ζι eg > 3 , 

ξουσι στενόν τι χωρίον: χαὶ περὶ tod σημείου πεΐϑεται ὅτι οὐχ ἀμέγεϑες, 40 
\ \ ~ ~ hose o v ὩΣ ee frat NESE INN \ \ “»7 

χαὶ περὶ τῆς γραμμῆς δοξάζει ὅτι ἔχει πλάτος. τινὲς δὲ χαὶ τὸ ἀξίωμα 

ϑέλουσι διαιρεῖν εἴς τε τὸ ἴδιον χαὶ τὸ χοινόν: εἰσὶ γὰρ χαὶ ἰδιχά τινων 
π pe ἐξ ~ > , ΓΞ \ \ 2 ΛΠ ~ \ th} aN W ne 15 ἐπιστημῶν ἀξιώματα, ὡς τὸ τὰ ἐφαρμόζοντα τῷ αὐτῷ ual ἀλλήλοις ἴσα 

εἶναι μόνης γεωμετρίας, χαὶ τὸ τὰ ἐναντία τῶν ἐναντίων ἰάματα μόνης 

Ratings: εἰσὶ 6& χαὶ χοιναὶ πασῶν, ὡς ἢ ἀντίφασις. 
᾿Αμέσου δὲ ἀρχῆς συλλογιστιχῇῆς ἔφη ἀντὶ τοῦ ᾿ἀποδειχτιχῆς " 

οὐδενὸς γάρ ἐστι συλλογισμοῦ ἣ ἄμεσος πρότασις εἰ μὴ τοῦ ἀποδειχτιχοῦ. 45 

90 χαλῶς δὲ τὸ ἣν μὴ ἔστι δεῖξαι: οὐ γὰρ δείχνυται ἢ ϑέσις ἀλλὰ λαυ- 

βάνεται, χἂν ὑφ᾽ ἑτέρου ἀποδειχϑῇ. 

a ΄ ca ~ , 

p.72216 Ἣν δ᾽ ἀνάγκη ἔχειν τὸν ὁτιοῦν uabysousvov, ἀξίωμα. 

5 ~ 7 ΄ v ΄ ΄ σ \ IF NE Te em 

Οὐ τοῦτό φησιν, ὡς av τις ὑπονοήσειεν, Ott τὰ ἀξιώματα δεῖ ἐπὶ 50 

πάσης ἐπιστήμης τὰ αὐτὰ εἶναι, ἀλλ᾽ ὅτι κατὰ πᾶσαν ἐπιστήμην, ἃ δεῖ τὸν 

25 μαϑησόμενον οἴκοϑεν ἔχειν, ταῦτα ἀξιώματα χαλεῖτα!. 

1 ἀναποδείχτου, om. δὲ V λαμβανόμεναι RUa: ἐχτίϑενται V 2 post ἐλαττόνων 

add. 7 V 3 post συμπίπτειν add. τὸ σχῆμα RV: delevit U: om.a ὅπερ Ua: 

ἥτις RV 4 χατασχευῆς δεῖται a πολέμων V 4.5 βιβλίον a 5 χατεβάλετο 

ante εἰς colloc. a: κατεβάλλετο V ἀπόδειξιν a post δεῖξιν add. ἤτοι κατασχευὴν V 

6 παραχατιὼν] p. 76030. 31 7 εἰς om. V ἐναντίον V, pr. U (corr. U*) 

8 ἀλλήλοις αὶ post οὐδετέρως add. δυσὶν εὐϑείας RV: δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ἃ 8.9 ὁ ἀγεω- 

μέτρητος ἀχροατὴς δοξάζειν V 9 at om. V 10 ἡ γεωμετρία R: om. V 

12 post σημείου add. od V πεισϑήσεται ἃ ἀμερὲς V 13 ἕξει RU 

zai alt. om. a 14 te om. V εἰδιχὰ a 15 τὰ ἐφαρμόζοντα ἐπ᾽ ἀλλήλοις 

(ἄλληλα a) ἴσα ἀλλήλοις Ra! 16 post μόνης prius add. yap V μόνης alt. 
om. UV post μόνης alt. add. τῆς a 17 εἰσὶ χοιναὶ δὲ πᾶσαι V 

18 ἄμεσα Υ δὲ om. R ἔφη om. V ἀποδειχτιχοῦ V 21 ἑτέρας V 

2 ante ἣν add. μὴ δὲ ἀνάγκη ἔχειν τὸν ὁτιοῦν μαϑησόμενον R μαϑησόμενον, ἀξίωμα 
om. UV 23 οὐδὲ Ua: οὔτε δὲ R ὑπονοήσοι UV 24 2 om. R 

25 post ταῦτα add. ἅπερ R 
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p.72217 Ἔστι yap ἔνια τοιαῦτα. 

7 ~ , n ”, Cy a ΄ oO.” aA 5 ©? ΄ ΄ 

οιαῦταά φησιν ἃ οἴχοϑεν 6 μανϑάνων προβάλλεται xa’ ἑχάστην 

ἐπιστήμην" οἷς, φησί, χαὶ τὸ τοῦ ἀξιώματος ὄνομα ἐπιφημίζειν εἰώϑαμεν. 

ς μέν ἐστι’ τίϑεται γὰρ ὁ ἀριϑμη- 

δια μεν εἶναι xa|ta τὸ ποσόν: ὑπόϑεσις δ᾽ I0V 

ηνὰς χαὶ τὸ εἶναι μονάδα οὐ ταὐτόν. 

Ὅτι ὃ ὁρισμὸς ϑέσις μέν ἐστιν, οὐχέτι 62 ὑπόϑεσις, δείχνυσι διὰ τούτων. 

ὅτι υὲν οὖν ϑέσις ἐστί, δῆλον, εἴ γε τιϑέμεϑα ἄνϑρωπον μέν, εἰ τύχοι, 
ζῷον λογικὸν ϑνητόύν, ee ὃξ τὸ ρυρο βοῦν εἶναι χατὰ τὸ ποσόν. 

ὑπόϑεσις δὲ οὐχ ἔστιν’ ἐὰν γὰρ φῶμεν “ἔστω τόδε wovas’, ὑπόϑεσιν 
‘ 

5 / ~ b) 

τότε φαμέν’ ἐν μέντοι τοῖς ὁρισμοῖς ἀποφαινόμεϑα μόνον τὸ τί ἐστι τὸ 

πρᾶγμα" ἕτερον δέ ἐστι τὸ ὑποχεῖσϑαι εἶναι μονάδα χαὶ τῆς μονάδος Ono- 5 

τεϑείσης τὴν οὐσίαν αὐτῆς, ἥτις ποτέ ἐστι, λέγειν. 

Ὁ = Ey \ AY a2 ~ Dip \ ΄ \ ~ ~ 

p.72295 Ἐπεὶ δὲ Get πιστεύειν te χαὶ εἰδέναι τὸ πρᾶγμα τῷ 

τοιοῦτον ἔχειν ae οὐ σὺν ὃν Ἐς elas zott ὃ 
2 " ‘ (e~ 

οὗτος τῷ τάδ᾽ εἶναι ἐξ ὧν ὁ συλλογισμὸς χαὶ τὰ ἑξῆς. 

215 ὯΝ .᾿ σ Na “eh δες ‘ , Lan lod ῃ ΄ ‘ 

[ἡπειδὴ εἶπεν ὅτι δεῖ τὰ πρὸς τὴν ἀπόδειξιν παραλαμβανόμενα χαὶ 
Ἰνωριμώτερα εἶναι χαὶ πιστότερα τοῦ συμπεράσματος, αὐτὸ τοῦτο προτίϑεται 

- σ Ὁ τὰ ΄ ΄ 

νῦν χατασχευάσαι. φησὶν οὖν ὅτι, ὅταν δύη τινὰ ὦσι χαὶ ὑπάρχῃ τι τῷ 15 

ἑτέρῳ διὰ τὸ λοιπόν, ἀνάγχη ἐχείνῳ μᾶλλον ὑπάρχειν δι’ ὃ χαὶ τῷ ἑτέρῳ 

ὑπάρχειν λέγεται" οἷον εἰ φιλοῦμεν τὸν διδάσχαλον διὰ τὸν παῖδα, τὸν παῖδα 

υᾶλλον φιλοῦμεν. ὥστε εἰ τὸ συμπέρασμα διὰ τὰς προτάσεις πιστεύομεν, 

OVAYRY, paren τὰς Προ τσεῖς πολλῷ μᾶλλον τοῦ συμπεράσματος πιστοτέρας 

εἶναι" εἰ γάο. πρὶν τῶν Bey πίστιν λάβωμεν, πιστεύσομεν τῷ συμπεράσματι, 

οὐχ ἀπόδειξις ἂν τοῦτο εἴη μᾶλλον ἣ ἀπάτη. ὥστε εἴ τις τὸν δεῖνα 
aed \ => =) ΄ “ A v Cee Su ‘ EN \ . 

Acyot περι TOUOE SLO XEVAL OTL αγαῦοὸς Ely), YEts 0c Pq ELOOTES τὸν 20 

» ΄ lA a] ¢ A x ’ = \ >] a , ao 2 

ELTOVTA, SLTS ἀληθὴς εἰὴ EttTS U7, TLGTEVIOWSY περι SxXEtLVOU OTL εστιν 

' 
> ΄ - σ > \ 2 Srl, ν > Ἃ ¢ ΄ 

ἀγαϑός, δῆλον ὅτι, εἰ uN ἐχεῖνος ἀξιόπιστος εἴη. OVO ἂν ὁ μαρτυρούμενος 

4 μέν om. R (C) τίϑεται xtA. om. V post τίϑεται add. μὲν ἃ 7 ὅτι --- τούτων 

om. Ra! post ὅτι add. μὲν yap a? οὐχέτι δὲ δ΄: οὐχ a UV δείχνυται V 

8 μὲν οὖν UV, om. οὖν ἃ": yap ὃ ὁρισμὸς μὲν R, υὲν ante γὰρ colloe. a! τιϑέμεϑα 

γὰρ tov, om. εἴ γε a! μέν. οἵη. Ua! 9 post δὲ τὸ add. ἐν ἀριϑμιῶ Ra 

τὸ alt. om. Va 10 ὑπόϑεσις --- ἔστιν om. V εἰ γοῦν V: ἡνίχα μὲν yap Ra 

φαμὲν Ra 11 τόδε V τὸ prius om. V 12 δέ om. V broveucvoy K 

13 ἥτις---ἐστι om. V ἥτις R: τί Ua 14 t6-—16 συλλογισμὸς om. V 

15 ὃν χτλ. om. R 11 ἐπεὶ V εἶπεν] p. 7102] 18 καὶ πρότερα Ua 

19 ὅτι om. V ὑπάρχει U 20 ἐκεῖνο RU τῷ ἑτέρῳ a: τὸ ἕτερον RUV 

21 τὸν παῖδα alt. om. V 22 aut τῷ συμπεράσματι aut πιστευόμενον scribendum 

videtur 23 ἀναγχαῖον V πιστοτέρας TOD συμπεράσματος a 24 λάβοιμεν a 

mtotedsotuey V 25 εἴη post ἂν colloc. U: post ἀπάτη V immo ὥσπερ sive οἷον 

26 
: ᾿ Ε Pe 

héyet R, pr. V 27 ἀληϑὲς cite ψευδὲς V ἔστιν om. V 28 ὡς V 
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> ΄ + ΄ \ 5) ΄ » ΄, > ΓΑ ΚΟ 3 

eddatpova εἶναι λέγοντα tov ᾿ΔΛρχέλαον ἀπεχρίνατο εἰπὼν ᾿οὐχ οἶδα" 

od Ἰάρ πω συγγέγονα τῷ ἀνδρὶ οὐδ᾽ οἴδα ὅπως ἔχει παιδείας τε καὶ 

διχαιοσύνης. ἀποροῦσι δέ τινες ἐν τούτοις λέγοντες “τί οὖν; ἐπειδὴ διὰ 
\ - ΄ ΄ ᾿ a7 wee , > . lowes ~ > rea 

5 τὸν οἶνον ὑπάρχει τὸ μεϑύειν τῷ ἀνθρώπῳ, gpa τὸ μεϑύειν μᾶλλον ἐν τῷ 2 
Vv 5 ,’ ? 0 deb) ‘ A \ iA , ¢ wv ἊΝ , 

οἴνῳ ἐστίν: 7 ᾿ἐπειδὴ διὰ τὸ ξίφος τέϑνηχεν ὁ dvdpwroc, τὸ τεϑνηχέναι 

μᾶλλον ὑπάρχει τῷ ξίφει; καὶ “εἰ τῷ χινουμένῳ ὑπάρχει τὸ ϑερμαίνεσϑαι 

διὰ τὴν χίνησιν, μᾶλλον ἢ χίνησίς ἐστι ϑερμὴ 7 ὁ χινούμενος ;" χαὶ μυρία 

τοιαῦτα. φαμὲν οὖν ἐπιλυόμενοι τὴν ἀπορίαν ὅτι, ὅταν δύο τισὶ τὸ αὐτὸ 

10 ὑπάρχῃ; ὑπάρχῃ δὲ τῷ ἑτέρῳ τούτων τὸ αὐτὸ διὰ τὸ λοιπόν, πολλῷ 

δήπου πρότερον χαὶ μᾶλλον ἐχείνῳ τοῦτο ὑπάρξει. οἷον εἰ τῷ ὕδατι τὸ 

ϑερμῷ εἶναι διὰ τὸ πῦρ ὑπάρχει, δῆλον ὅτι μᾶλλόν ἐστι ϑερμότερον τὸ 30 

πῦρ᾽ ὁμοίως εἰ τῷ σώματι τὸ ψυχρὸν ὑπάρχο: διὰ τὴν χίονα, πολλῷ δήπου 

μᾶλλον τῇ χιόνι τοῦτο ὑπάρξει. ὅϑεν καὶ αὐτὸς τοῦτο αὐτὸ αἰνιττόμενος 

15 εἶπεν ὅτι ἐκείνῳ μᾶλλον ὑπάρχει. ὡς δι᾿ ὃ χἀχείνῳ, τῷ πρώτῳ φημί, 

τὸ τοιοῦτον ὑπάρχει" οὐχ ὑπάρχει δὲ ὅλως τῷ οἴνῳ τὸ μεϑύειν, ἵνα εἴπωμεν 

ὅτι χαὶ μᾶλλον ἔδει αὐτῷ ὑπάρχειν ἢ τῷ πιόντι, οὐδὲ τῷ ξίφει τὸ τε- 

ϑνάναι οὐδὲ τῇ χινήσει ἢ ϑερμότης. οὐ δοχεῖ δέ μοι ὑγιῶς ἔχειν ἢ ἐπίλυσις 

τῆς ἀπορίας" οὐ γάρ ἐστιν ἐπίλυσις τοῦ ἀπόρου ἀλλ᾽ ἀνασχευὴ τοῦ προβλή- 35 

90 watos χαὶ αἴτησις τοῦ ζητουμένου. δεῖξαι γὰρ προέϑετο, ὅτι ἀνάγχη τὰς 

προτάσεις τὰς πρὸς τὴν ἀπόδειξιν παραλαμβανομένας οὐ μόνον προεγνῶσϑαι 

τοῦ δειχνυμένου ἀλλὰ καὶ μᾶλλον" ἀνάγκη γάρ, φησί, μὴ μόνον προ- 

“ινώσχειν τὰ πρῶτα, ἣ πάντα ἣ ἔνια, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον. ὥστε 
+ 5 , ‘Cc nd ad A σ , C a aw \ σ΄ ~ 

χαὶ ἀμφότερα προέϑετο δεῖξαι, χαὶ ὅτι προγινώσχεσϑαι δεῖ χαὶ ὅτι μᾶλλον 
= / c >] ar o >] ͵ Ν Ἁ a τ ὦ , \ 

25 Ἰινώσχεσϑαι. ἐὰν ὃὲ οὕτως ἐπιλυσώμεϑα, τὸ μὲν δεῖν γνωρίζειν τὰς προ- 

2 λέγοντα εἶναι U οὐκ olda χτλ.] Gorg. ὁ. 26 p. 470 D 3 τἀνδρὶ V 

post οἵδα add. οὐδ᾽ V 4 τούτω Va τί οὖν om. V ἐπεὶ V 
] 
6 ἐπεὶ V 7 ὑπάρχειν (post μᾶλλον), εἰν in ras. V τῶν χινουμένων R 

8 μᾶλλον Ua: οὐ μὴν R: οὐκ οὖν V ἢ ὃ χινούμενος om. RV 9 δυσὶ τὸ V 

10 ὑπάρχοι pr. 1. U ὑπάρχῃ alt. om. V: ὑπάρχει U τῷ Etépw post αὐτὸ colloc. V: 
PY. (ἢ ί 

τὸ ἕτερον R τούτων τὸ ἃ: τοῦτο RUV 11 post δήπου add. zat V 
‘ 

i 

ὑπάρξει τοῦτο ἐχείνω V τῷ (ante ϑερμῷ) e τὸ corr. V 12 post ἐστι add. 

τὸ ἃ ϑαυμαστότερον pr. U, corr. 3 13 ὑπάρχει RV 13. 14 μᾶλλον 

δήπου V 14 τοῦτο prius RUV: τὸ ψυχρὸν, sed ante τῇ a 15 εἶπεν om. V 
eae > τιν εἴ 1 e > A R ΕἸ gu " υ: 9, Aa V x a at A 1 a ΄ V: 

χεῖνο ἃ δι᾿ ὃ al: δι ὃν R: δέον Ua?: δὲ χαἀκχεῖνο ἃ τῷ πράγματι V: 

τὸ πρῶτον ἃ φημί om. al 16 τὸ prius om. RUa! ὑπάρχειν pr. 1. R 

οὐχ om. V 16.17 καὶ μᾶλλον εἴπωμεν ὅτι ἐκείνῳ ὑπάρχει a 11. 18 τεϑνηχέναι V 

18 μοι δὲ V ὁρϑῶς a ἔγειν post 19 ἀπορίας colloc. ἃ 20 αἰτουμένου ἃ 

20. 21 τὰς πρὸς --- παραλαμβανομένας προτάσεις ἃ 21 thy om. V 22 ἀνάγχη 

— 23 μᾶλλον om. a 23 τὰ πάντα 7 τὰ πρῶτα V post μᾶλλον add. οὐ τοῦτό φησιν 

ω 
“" v ~ sar ‘ ti ’ 3553 ᾿" ᾿ ΄ 

ἵνα ἔνια τῶν πρώτων μὴ γινῴσχομεν, ἀδύνατον γὰρ οὕτω γενέσϑαι ἀπόδειξιν, ἀλὴ ὅτι ἀνάγη 

ἢ πάσας αὐτοπίστους εἶναι ἣ τινὰς μὲν αὐτοπίστους εἶναι, ἐνίας δὲ δι᾿ ἀποδείξεως ἔχειν τὴν 

πίστιν: ἄλλως U 24 zat primum om. V προὔϑετο a zat alt. RUV: τὸ a 

25 γινώσκεσθαι om, V yey δὴ V 
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τάσεις ὁμολογούμενον λήψεται, ζητήσει ὃὲ μόνον ὅτι χαὶ μᾶλλον αὐτὸς δεῖ 10V 

προξγνῶσϑαι τοῦ ἀποδειχνυμένου, ὡς εἶναι συγχριτιχὺὸν μόνον τὸ πρόβλημα. 40 

ἀλλ᾽ οὐ τοῦτο % λέξις βούλεται. χαὶ ἄλλως δὲ δεῖται παραμυϑίας 6 λόγος, 

ὅτι Gel τὰς προτάσεις προξγνῶσϑαι τοῦ συμπεράσματος. 

ὃ Ἐπεὶ δὲ δεῖ πιστεύειν τε χαὶ εἰδέναι τὸ πρᾶγμα τῷ 
τοιοῦτον ἔχειν συλλογισμὸν ὃν χαλοῦμεν ἀπόδειξιν χαὶ τὰ ETS. 

εἰ γὰρ τῷ συμπεράσματι πιστεύομεν διὰ τὸν συλλογισμόν, συλλογισμὸν 

G3. λέγω τὸν ἀποδειχτιχόν, πᾶς GE συλλογισμὸς Ex προτάσεων, ἀνάγχη 

πάσας τὰς προτάσεις Uy μόνον προγινώσχεσϑαι τοῦ συμπεράσματος ἀλλὰ χαὶ 

10 μᾶλλον ἐχείνου πιστοτέρας εἶναι" μὴ γὰρ ἐχείνων πιστευομένων οὐδ᾽ ἂν τῷ 45 

συυπεράσματι πεισϑείημεν. ἀναγχη οὖν μὴ μόνον προγινώσχειν τὰ 

πρῶτα, ἣ πάντα ἣ ἔνια, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον τὰ πρῶτα, δηλονότι τὰς 

πρητάσεις. χαὶ ζητήσεως ἄξιον πῶς εἶπεν 7 πάντα ἣ ἔνια. ἀνάγχη γὰρ 
a7 ΄ 5 \ 

δήπου πάσας τὰς προτάσεις προεγνῶσϑαι χαὶ τὸ πιστὸν ἔχειν" εἰ γὰρ μίαν 

Ox 
΄» Ἂ᾽ b) » ΄ " 

15 τις ἀμφιβάλλοι, οὐδ᾽ ἂν τὸ συμπέρασμα ἀληϑές, ἤγουν ὡμολογηυένον εἴη. 
σ - v τ ~ TS, 

ἔστιν οὖν τοῦτο εἰπεῖν, ὅτι οὐ τοῦτό φησιν, 
σ 

22 ὅτι τινὰς δεῖ ἠγνοῆσϑαι τῶν 
50 προτάσεων, ἀλλ᾽ Ott ἢ πάσας αὐτοπίστους εἶναι ἣ τινάς, τὰς ὃὲ λοιπὰς 

δον» BY > » ν » 5 " -- . > . ~ 

Ov ἀποδείξεως τὴν πίστιν ἔχειν. | ἐπὶ yap τῶν μὴ ἀποδειχτιχῶν συλλογι- Ilr 

σμῶν ἐνίοτε χαὶ τὰς προτάσεις ἀγνοοῦντες, 7 πάσας ἣ τινάς, συγχωροῦμεν 
~ ΄ >? 5 la b] ~ 4 ld og ‘ ao 

20 τῷ συμπεράσματι" οἷός ἐστιν ὁ ἐν τῷ Μένωνι συλλογισμός. ὅτι γὰρ διδα- 

χτὸν ἢ ἀρετή, συλλογίζεται οὕτως" 7 ἀρετὴ ἐπιστήμη. ἢ ἐπιστήμη διδαχτόν, 
΄ 3 \ » INN) ΄ 2 ΄ an ~ Β -ς £ x athe , he 

ἀρετὴ ἄρα διδακτόν. ἐν τούτῳ γὰρ τῷ συλλογισμῷ ἢ μὲν μείζων πρότασις 
a > 7 σ b] ΄ > , 5) Af ANAS \ \ , \ \ ig b) \ 

δήλη, ὅτι ἐπιστήμη διδαχτόν" ἀλλὰ δὴ χαὶ τὸ συμπέρασμα" χαὶ γὰρ ἢ ἀρετὴ 5 

διδαχτόν. οὐχέτι δὲ χαὶ ἢ ἐλάττων τὸ πιστὸν ἔχει: πόϑεν γὰρ ὅτι ἢ ἀρετὴ 
5 πιστήσας οὐδὲ τ [0] 95 ἐπιστήμη ἐστίν; ἴσως δέ τις ἀχριβέστερον 

Ν ‘ ΄ σ Cc >) 4 > 5 \ 

συγχωρήσει, ὅτι ἢ ἐπιστημη OLoaxTOV. εἰ Yap [Or 

Ὁ“ σ΄ - > 
OSLGAUEY OTL TIS ETLOTH UNS 

ἢ μέν ἐστιν ἀναπόδειχτος, ὡς ἢ τῶν χοινῶν ἐννοιῶν, ἢ δὲ δι᾿ ἀποδείξεως 

1 ὁμολογουμένως V zat μᾶλλον seripsi: iny. ord. RUV: μᾶλλον post δεῖ colloc. a 

2 ἐνδειχνυμένου pr. U, corr. U? 3 ἄλλως δὲ V, om. δὲ RU: διὰ τοῦτο a 

5 τὸ xt. om. V τῷ “tA. om. Ra 7 οὖν a TO συμπέρασμα Ra 

ante πιστ. add. φησι a 7.8 συλλογισμὸν δὲ om. a 8 λέγει Vi λέγω δὴ a 

προτάσεως V 9 πᾶσα R 10 ἂν om. a 10.11 τὸ συμπέρασμα Ra 

11 πιστεύσωμεν V: πιστὸν ἂν γένοιτο a τοίνυν ἃ γινώσκειν U: προγινώσχεσθαι V 

11.12 πάντα τὰ πρῶτα ἃ 13 ζητῆσαι δ᾽. om. καὶ a 7) prius om. UV 

ἡ alienVa: 7 χαὶ Re χαὶ U 14 δὲν μιὰ RUa 15d dpoBahhet RV ahr vas V 

εἴη RUV: ὑπάρχοι a 16 τοῦτο prius om. Va det ttrvas V 18 post 

ἔχειν add. οἷον ἡ ψυχὴ ἀπαϑὴς κατ᾽ οὐσίαν, τὸ ἀπαϑὲς κατ᾽ οὐσίαν ἀϑάνατον, ἡ Ψυχὴ ἄρα 

ἀϑάνατος. ἰδοὺ τοίνυν ἐνταῦϑα ἡ μὲν μείζων πρότασις, ἡ λέγουσα τὸ ἀπαϑὲς κατ᾽ οὐσίαν ἀϑά- 

νατον, αὑτόπιστός ἐστι χαὶ ἀναπόδειχτος. ἡ δὲ ἐλάττων δέεται ἀποδείξεως, τῆς ὅτι ἡ Ψυχὴ 

ἁπλῇ ἐστι zat? οὐσίαν, τὸ δὲ ἁπλοῦν zat” οὐσίαν ἀπαϑές ἐστι zat οὐσίαν, ἡ ψυχὴ ἄρα 
᾽ , : 5 3 , " Ύ ξ Ἃ δ , 4 ‘ = Q ANS =X . ἐς. Ἂ ‘ 

ἀπαϑής ἐστι χατ οὐσίαν. WOTE οὗτος ὁ συλλογισμός, φημὶ 97) O προρρηϑεὶς, τὴν μείονα WV 

ἔφημεν, αὐτόπιστον ἔχει, τὴν δὲ ἐλάττονα δεομένην ἀποδείξεως Ua 19 χαὶ om. δ 

20 οἷον ὅτι ὁ ἢ ἐν τῷ Μένωνι] p. 87 Βὶ sq. 22 ἡ ἀρετὴ ἄρα ---38 διδαχτόν om. \ 

23 ὅτι (ἣ) conicio 24 zat ἃ: om. RUV πότε R: πάλιν V: οὐδὲ a 

γὰρ om. V el ἡ a 25 post ἐστίν add. ἴσμεν a τὴν μείζονα V 
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juiv παραγίνεται, at ὃξ χοιναὶ ἔννοια: οὐχ εἰσὶ διδαχταί, οὐχ ἄρα ἀληϑὲς 1: 

τὸ πᾶσαν ἐπιστήυην διδαχτὸν εἶναι. ὥστε οὐδὲ ἢ μείζων ἔχει τὸ ὥμο- 10 | H 

λογῆσϑαι: οὐδὲ γὰρ χαϑόλου ἀληϑής. μὴ οὖσα δὲ χαϑόλου χαὶ ἀσυλλόγιστον i 10] Ἷ 
ποιεῖ τὸ σχῆμα, εἰ καὶ χρειττόνως 7 χατὰ ἀπόδειξιν διαχέοιτο, ὡς αἱ τῶν 

~ > ~ Nowe? , SF \ ~. > - σ NLS 
χοινὼν EVVOLWY TE χαι ἀξιωμάτων εἰσιν Υϊ δῆλον ἐντεῦϑεν, OTL χαι AVw- ou 

τέρω, ἔνϑα ἔλεγεν ἀνάγχη μὴ μόνον προγινώσχειν τὰ πρῶτα, 7 
πάντα ἣ ἔνια, τὸ προγινώσχειν ἐπὶ τῶν χοινῶν ἀξιωμάτων ἐλάμβανε 

τὸ δίχα ἀποδείξεως προγινώσχειν, καὶ διὰ τοῦτο προσετίϑει τὸ ἔνια. ἰδοὺ 
γὰρ ἐνταῦϑα σαφῶς τῶν προτάσεων τὰς μὲν εἶπεν εἰδέναι, τουτέστι 1 

10 δι’ ἀποδείξεως γινώσχειν, τὰς ὃὲ χρειττόνως ἣ χατὰ ἀπόδειξιν εἰδέναι" τὸ 

γὰρ βέλτιον διαχείμενος 7 εἰ ΤΟ αὐ εν εἰδὼς τοῦτο σημαίνει, του- 

τέστι χρειττόνως αὐτὰς γινώσχων ἣ χατὰ ἀπόδειξιν. 

p- 9184 Συμβήσεται δὲ τοῦτο, εἰ μή τις προγνώσεται τῶν Gr 
ἀπόδειξιν πιστευόντων. 

15 Τοῦτο ποῖον: τὸ ἐναντίον οὗπερ εἶπεν. εἶπε ὃὲ ὅτι οὐχ οἷόν τε 20 

Q, fev) πιστεύειν μᾶλλον ταῖς προτάσεσι τοῦ συμπεράσματος, εἰ μή τις προγνώσεται 

τὰς ace τοῦ συμπεράσματος. τοῦτο οὖν ἀδύνατον, λέγω δὴ τὸ μὴ 

προεγνωχότα τὰς προτάσε!ς πιστεύειν αὐταῖς μᾶλλον τοῦ συμπεράσματος" συυ- 

βήσεται γὰρ 4 UH προξγνωχότι μὲν τὰς προτάσεις εἰδέναι δὲ τὸ συμπέρασμα 

90 λέγοντι τὰ ἐναντία λέγειν. διὰ μὲν γὰρ τὸ εἰδέναι τὸ σον πέρασμα ἀναγχη 

αὐτὸν χαὶ τὰς προτάσεις εἰδέναι: ἐπειδὴ δὲ μήτε Gt ἀποδείξεως τυγχάνει 
? δ 

εἰδὼς τὰς προτάσεις μήτε χρεῖττον 7 χατ᾽ ἀπόδειξιν, ἀδύνατον δὲ ἄλλως 2 

τι εἰδέναι χυρίως, οὐχ ἄρα εἴσεται τὰς προτάσεις: ἀλλὰ μὴν χαὶ εἰδέναι 

ἀνάγκη δι᾿ ἃς καὶ τὸ συμπέρασμα λέγει εἰδέναι. τὰς αὐτὰς ἄρα χαὶ εἴσε- 

95 ται χαὶ οὐχ εἴσεται. χαὶ τὸ συμπέρασμα δὲ χαὶ εἴσεται χαὶ οὐχ εἴσεται" 

εἴσεται μὲν διὰ τὸ ὁμολογεῖν εἰδέναι, οὐχ εἴσεται δὲ διὰ τὸ ἀγνοεῖν τὰς 

προτάσεις" εἰ γὰρ τῷ συμπεράσματι λέγοι πιστεύειν μὴ προξεγνωχὼς τὰς 

προτάσεις, πρύδηλον ὡς οὐδὲ τὸ συμπέρασμα εἴη ἐγνωχώς. εἰ οὖν ταῦτα 
> ἰ ἀδύνατα, ἀδύνατον ἄρα μὴ προεγνωχότα τὰς προτάσεις ε 

1 περαίνεται V 2 τὸ ὡὧμολ. ---ὅ εἰσί] τὸ ἀληϑὲς, εἴ ye χαϑόλου ληφϑείη. εἰ δὲ μὴ χκαῦ- 

όλου, ἀσυλλόγιστον γίνεται τὸ σχῆμα διὰ τὸ τὴν μείζονα γίνεσθαι μεριχήν al 2.3 ὁμολο- 

γεῖσϑαι VU": ὡμολογεῖσϑαι a? ὃ οὐγὰρ V zat RUa?: ἀληϑὴς V 4 ποιεῖται V 

χρειττόνως 7) Ua?: om. RV ὡς at RUa*: ὥστε V Ὁ) τε ὍΠΟΥ ὅτι om. V 

: ἀνάγκη om. V 7.8 ἐλάμβανε τὸ scripsi: ἐλαμβάνετο RUa: ἐλάμβανε V 

8 προτάσεις τὰ ἔνια V 9 post yap add. zat Ra 10 γινώσχειν RUa: εἰδέναι V 

εἰδέναι om. V 11 εἰ om. Ra 12 χρεῖττον αὐτὸ V γινώσκων scripsi: γινώσχειν 

libri 15. τὺ προγνώσεται χτλ. om. V 15 ante τοῦτο repetit Συμβήσεται--- 

πιστευόντων ἃ ὅπερ R: & V ὅτι om. V 16 τῶν προτάσεων TH 

συυπεράσματι Ra 17 δὲ U 18 αὐτῶν --- τῷ συμπεράσματι a 19 τὸ (ante μὴ) U 
20 τὰ ἐναντία οἷς λέγει at: om. R 9] ἐπεὶ Vi 23 χυρίως om. R 

23.24 χαὶ ἀνάγκη, om. εἰδέναι R: ἀνάγκη λέγει εἰδέναι a! 24 δι᾿ ἂς Ua: διὰ τὸ Ra! 

διὸ V λέγειν Ra! 25 χαὶ τὸ ---οὐχ εἴσεται om. ἃ δὲ om. V 

27 τὸ συμπέρασμα Ua λέγει V 28 ἐγνωριχώς U 29 προεγνωχότας V 
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pas τὸ δὲ εἰ μἡ τις προγνώσεται τῶν. δι᾿ ἀπόδειξιν πιστευόντων Ilr 

6 A néfavEpos ἀντὶ τοῦ ᾿ πιστευομένων᾽ φησίν, ἵν’ ἡ τὸ λεγόμενον οὕτως" 
εἰ μή τις προγνώσεται, δηλονότι τὰς προτάσεις τῶν διὰ τὴν ἀπόδειξιν 

πιστευομένων, τουτέστι τῶν συμπερασμάτων. κἂν δὲ πιστευόντων ἀχούωμεν, 
ν . , ΄ , ‘ , , ΄ Ἅ ,ὔ ἔχεται διανοίας 7 λέξις τοιαύτης: εἰ μή τις τῶν πιστευόντων ἀνθρώπων 80 ou 

διὰ τὴν ἀπόδειξιν προγνώσεται τὰς προτάσεις. 

ρ.129181 Tov δὲ μέλλοντ “ξεῖν τὴν ἐπιστήμην τὴν Ot ἀπο- 

det 

Ὃ βούλεται λέγειν, τοιοῦτόν ἐστιν, ὅτι οὐ μόνον τοῦ συμπεράσματος Get 

10 τὰς παραλαμβανομένας προτάσεις πιστοτέρας εἶναι ἀλλὰ χαὶ τῶν ἀντιχειμένων 

αὐταῖς. οἷον εἰ διὰ τοῦ λαβεῖν ὅτι οὐδὲν γίνεται ἐκ τοῦ μηδαμῇ μηδαμῶς 

ὄντος χατασχευάζοιτό τι, δεῖ τοῦτο τὸ μηϑὲν ἐχ τοῦ μηδαμῇ μηδαμῶς 10 

ὄντος γίνεσϑαι οὐ μόνον τοῦ συμπεράσματος πιστότερον εἶναι ἀλλὰ χαὶ 

τοῦ ἀντιχειμένου αὐτῷ, λέγω δὴ τοῦ γίνεσϑαί τι ἐχ τοῦ μηδαμῇ μηδαμῶς 

15 ὄντος. εἰ yap οὕτως ἔχοι περὶ τούτου ὡς δύνασθαί ποτε χαὶ ἄλλως ἔχειν, 

δῆλον ὅτι οὐδ᾽ ἂν τὸ διὰ τούτου Sete ey συμπέρασμα ἀμετάπτωτον ety" 

εἴπομεν δὲ τὴν ἐπιστήμην τοιαύτην εἶναι ὥστε μὴ δύνασϑαι ἄλλως ἔχειν. 

ad) OL) , ar 

p. 7201 "AAS Pie hho αὐτῷ πιστότερον εἶναι μηδὲ γνωρ’!- 

νων ταῖς ἀρχαῖς, ἐξ ὧν ἔσται συλλο- 50 Ox μώτερον τῶν ay TLXEIUES ‘ 

X 20 stouos ὃ τῆς ἐναντίας ἀπάτης. 
+ 

U 
> ~ s o ΄ » ΄ +4 \ ᾿ ray , 

Οὐ τοῦτό φησιν, ὅτι μή τι ἄλλο πιστότερον, ἀλλὰ μὴ εἶναί (τι) πιστότερον 

1 ἀποδείξεως RV 2 πιστευόντων V φησὶν RUV: ἐξέδωκεν a 

οὕτως RUV: τοιοῦτον a 3 προγνῴσεται post προτάσεις colloc. V δηλονότι τὰς 

om. V: δηλονότι post προτάσεις colloc. U δι᾿ ἀποδείξεως V 4 τουτέστι RUa: 

ἤτοι V post συμπερασμάτων add. ἵνα ληφὺῇ τὸ, πιστευόντων, ἀντὶ τῶν πιστευομένων, 

(sequentia om. a2) χαὶ ἔχηται μὲν. καὶ τοῦτο διανοίασ ὑγιοῦς ἃ χἂν "δὲ Ua?, om. 

δὲ RV: ἐὰν δὲ xat a! ante πιστευόντων add. τῶν U ἀχούοιμεν V 

5 ante ἔχεται add. πάλιν al ἡ λέξις τοιαύτης ἐννοίας al post tts add. φησι a! 

6 διὰ a: εἰς RUV τὴν om. V 7 τὴν δι᾿ xtA. om. RV 8 τὰ 

seripsi: δι U 9 δεῖ post 10 προτάσεις colloc. a 10 τὰς προτάσεις παρα- 

λαμβάνειν RUa 12 post ὄντος add. χαὶ δ’ τι, δεῖ Ral: δὴ zat UVa? 

τὸ Ra: ὅτι (τί add. 45) οὐ δεῖ UVa? μηϑὲν om. UVa?: post τοῦ colloc. a! 

13 post μόνον add. οὖν UV post εἶνα! add. δεῖ V 15 ἔχει RVa 

16 τὸν Ra! διὰ τούτου a7: διὰ τοῦτο RUV: om. a! συνάγοντα τὸ συμπέρασμα Ra! 

17 post εἴη add. οὕτω περαίνειν. ὥστε μὴ δύνασϑαι ἄλλως ἔχειν. Ud μόνον δεῖ τὰς ἀρχὰς 
ἴ ? ' | rd Ly τ, 

μᾶλλον γνωρίζειν. δεῖ φησι, μὴ μόνον τὰς προτάσεις καὶ τὰ συμπεράσματα σαφῶς εἰδέναι, 

ἀλλὰ μιηδὲ ἔχειν ἄλλο τι τῶν ἐναντίων ταύταις π oe, τούτων τῶν προεξητασμένων. ἐάν 

γὰρ ἔχῃ πιστότερα τὰ ἀντιχείμενα ταῖς ἀρχαῖς, ἔσται αὐτῷ ὃ συλλογισμὸς ὁ τῆς ἐναντίας ἀπάτης. 

nor ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν τὸ χαλὸν ὠφέλιμον, ἐρεῖ, τὸ κακὸν ὠφέλιμον al: οὐ μόνον -- ὠφέλιμον | 

εἴπομεν] p. 71012 ws V 18 ἄλλω R post ἄλλο add. τι V αὐτῷ a Arist.: αὐτὸ R: 

αὐτῶν UV (M) πιστότερον χτλ. om. V πιστότερον εἶναι om. U 21 post μὴ prius add. 

εἶναι R ἄλλο τι a post πιστότερον prius add. εἶναι ἃ εἴη ἃ τι alt. addidi 
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τῶν ἀντιχειμένων tats ἀρχαῖς, ἐξ ὧν συμβήσεται, λέγω δὴ τῶν 

ἀντιχειμένων, ψευδῆ συλλογισμὸν γίνεσϑαι: ef yap ἐχ τοῦ λαβεῖν μηδὲν 

δεῖν ἐχ τοῦ μηδαμῇ υηδαμῶς γίνεσϑαι ἀληϑὴς συλλογισμὸς γέγονε, δῆλον 

ὡς ἐχ τοῦ ἐναντίου τούτου ψευδὴς συναχϑήσεται συλλογισμός. | 

- > ~ \ 

p.72b4 ᾿Ενίοις μὲν οὖν διὰ τὸ δεῖν τὰ πρῶτα ἐπίστασϑαι οὐ Ilv or 

"Ede τὸν περὶ ἀποδείξεως διαλεγόμενον μὴ wovey ὅσα συντείνει εἰς 5 

ϑεωρίαν αὐτῆς παραδοῦναι, ἀλλὰ χαὶ τὰ περὶ τῶν τὰ ἐναντία διαταττο- 

μένων διελέγχειν. διὰ τοῦτο οὖν ἐν τούτοις ὁ «Λριστοτέλης εἰπὼν τί ποτέ 
" - 

10 ἐστιν ἀπόδειξις, νῦν προτίϑεται χαὶ τοὺς τὰ ἐναντία τῷ ae τὴς ἀποδείξεως 

διαταττομένους διελέγχειν. εἰσὶ δὲ οὗτοι οἵ τε μὴ εἶναι ὅλως ἀπόδειξιν 
vw /, δ ΄ , cs 3 > . τ lg 3 - QZ 

ἄντιχρυς λέγοντες χαὶ οἱ πάντα εἶναι ἀποδειχτὰ ὑποτιϑέμενοι, ἀληϑέστερον 
2. > SU A A Ὁ - 5 Lan) ὦ ) > , > Ὁ Ἢ ? 62 εἰπεῖν χαὶ αὐτοὶ ἀναιροῦντες ἀπόδειξιν Gt ὧν πάντα ἀποδειχτὰ εἶναι 10 

λέγουσιν, ὡς μαϑησόμεϑα᾽ ἀνάγχη γὰρ δήπου 7 μηδενὸς ἘΝῚ ὅλως ἀπό- 
΄ > “" ~ >: ~ κ v > 

15 Gath 7 πάντων εἶναι 7 τινῶν μὲν εἶναι τινῶν δὲ οὔ. ἐλέγξας οὖν τούς 

τε λέγοντας μὴ εἶναι ὅλως ἀπόδειξιν χαὶ τοὺς πάντα εἶναι ἀποδειχτὰ λέγοντας 

χαὶ χαταλιπὼν τὸ ἀληϑές, τὸ τινῶν μὲν εἶναι ἀπόδειξιν τινῶν δὲ οὔ, ὕστερον 

δείξει τίνων μέν ἐστιν ἀπόδειξις, τίνων δὲ οὔ. χαὶ τί δήποτε μὴ τὴν 

ἀρχὴν τοῦτο ἐζήτησεν; εἰ γὰρ ἐν τοῖς προβλήμασιν πρότερόν ἐστι τὸ εἰ 15 
. v Ἢ " 5 ΄ » ~ 

20 ἔστι TOD τί fae τὸν πρότερον τὸ εἰ ἔστιν ἀπόδειξις ἀποδεῖξαι, εἶτα τὸ 
) ( ἐστιν, οὕτω νῦν ἐπὶ 

3 , δι = σ σ 

τὸ εἰ ἔστι ener oe nate! οὖν ὅτι, ὥσπερ 

ζητήσΞξι πρότερον τὴν ἔννοιαν τοῦ χενοῦ παραδέδωχε, τί ποτε εἶναι τὸ χενὸν 
yv ΩΝ 

ὑπολαμβάνομεν, εἶτα οὕτως ἐζήτησε περὶ αὐτοῦ εἴτε ἔστι τοῦτο εἴτε 
2, ΄ ΄σ ἈΝ 5 ~ \ Vv e_X ~ 5 Ὁ fe ΄, 

5 μή, οὕτω χαὶ ἐνταῦϑα τὴν ἔννοιαν παραδοὺς τῆς ἀποδείξεως πρότερον ιῷ 

= ’ 5 " ΄ - ~ > " ΄ 

οὕτως ἐζήτησεν εἴτε ἔστιν ὃ τοιοῦτος τῆς ἀποδείξεως τρύπος εἴτε UY. ἐν 20 
SOF Δ. .}} | ‘ 

> Ἁ Ἅ 4. Ὁ) ao »ν Ἁ , 3 A r , “ , 

ois yap ἣ 008 ὅλως ἔχομεν τὴν περὶ τοῦ τί ἐστι τὸ ζητούμενον Ἢ τί 

3 δεῖν deleverim 5 οὐ χτλ. om. R 6 post lemma add. Trot φησι διὰ to πρέπειν εἰδέναι 

τὰ πρῶτα, ἤγουν tas προτάσεις τὰς ἐξ ἀποδεδειγμένων χαὶ αὐτοπίστων, οὐ Goxet ἐπιστήμη εἶναι 

ἀποδειχτική. τίς γάρ φησι. δύναται πάντα αὐτόπιστα χαὶ ἀποδεδειγμένα εὑρίσχειν. ἄλλως Ua 

7 post ἔδει add. οὖν Ua 8 παραδιδόναι a χαὶ τοὺς τὰ ἐναντία διαταττο- 

μένους V τὰ prius om. R 9 ἐλέγχειν a χαν τούτω V 10 χαὶ 

om. RVa ταναντία V 11 ἐλέγχειν Ra 12 λέγεσθαι V 

ἀποδειχτιχὰ V, U pr. (corr. U?) itemque vs. 13 13 post ἀναιροῦντες add. τὴν V 

14 μαϑησόμεϑα] p. 72625 sq. ἀναγκαῖον V μηδὲν αὶ ὅλως post ἀπό- 

δειξιν colloc. V: ante εἶναι ἃ 15 εἶναι prius om. V uev om. V 16 te 

om. V ἀποδειχτιχὰ RV, U pr. (corr. U?) 17 xai om. Ra οὔ RUYV: 

pn εἶναι ἀπόδειξιν a ὕστερον] p. 72018 sq. 18 οὔ RUV: od« ἔστι a 

19 ἐν tate ἀποδείξεσιν al 20 τὸ prius RV: τοῦ Ua ἀπό δειξιν 128 

ποιήσαι a 21 πρῶτα V 22 ἐν τῷ RK περὶ om. UV 22.23 ἐν 

τῇ περὶ tod xevod ζητήσει] Physic. IV 6—9 23 τὸ om. V 24 post αὐτοῦ add. 

χαὶ a τοῦτο om. fort. recte a 25 οὔ a aavtadda V: ἐνταῦϑα Ra 

27 περὶ om. U 
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, Vv Ἃ Ὁ . ~ ‘ Ὁ , v > 

σημαίνει ἔννοιαν ἢ ἀμυδρὰν τῆς σημασίας αὐτοῦ φαντασίαν ἔχομεν, ἐν 11» 
τούτοις, εἰ μὴ εἰδείημεν τὴν ἔννοιαν τὴν περὶ τοῦ ὑποχειμένου πράγματος, 

> a) wv Vv e. ~ . 3 ΄ , "5 

οὐδ᾽ ἄν, εἰ ἔστιν ἢ py, γνῶναι δυναίμεϑα. ἐφ᾽ ὧν μέντοι προφανές ἐστι 

τί ποτε σημαίνει τοὔνομα, ἐν τούτοις προτερεύσει ἢ περὶ τοῦ εἰ ἔστι 
5 ζήτησις. οἷον ἱπποχένταυρος: δῆλον γάρ ἐστι τί mote εἶναι τὸ τοιοῦτον 2% 

ζῷον of μῦϑοι βούλονται. εἰ οὖν περὶ τούτου εἴη 7 σχέψις, πρότερον 

τὸ εἰ ἔστι ζητητέον τὸ τοιοῦτον ζῷον. εἰ δειχϑείη οὖν ὅτι οὐχ ἔστιν, οὐ- 

δεμία ἔτι χαταλειφϑήσεται ἡμῖν σχέψις περὶ τῶν λοιπῶν προβλημάτων. 

εἰ δὲ δειχϑείη ὅτι ἔστι, τότε λοιπὸν ἐπιστημονιχώτερον χαὶ τὴν περὶ τοῦ 

10 τί 
ἔχομεν, τί ποτε eh τὸ δηλοῦν τοὔνομα, πῶς οἷόν τε περὶ τούτου ζητεῖν 

ἐστι σχέψιν ποιούμεϑα. εἰ ὃὲ τὴν περὶ τοῦ ζητουμένου ἔννοιαν ἀμυδρὰν 

ν \ a ‘ Ὁ ΄ 7 id ‘ ~ 

εἴτε ἔστιν εἴτε μή; ἐπεὶ οὖν οὐ σαφὴς οὐδὲ το τ ἦν δήλη ἢ περὶ τῆς 80 

ἀποδείξεως ἔννοια, εἰχότως 7 πρῶτον διδάξας τί ποτε εἶναι ἀπόδειξιν ὑπονοοῦμεν, 

ὅτι συλλογισμὸν τοιόνδε, οὕτως ἐζήτησεν εἴτε ἔστιν ὁ τοιοῦτος συλλοτι- 

15 συὸς εἴτε ut. ἀνάγχη δήπου πάντως ἣ υηδενὸς εἶναι ἀπόδειξιν ἡ πάντων 

ἢ τινῶν μὲν εἶναι τινῶν ὃὲ μή. πάντες οὖν, χαὶ οἱ μηδενὸς εἶναι λέγοντες 
ἀπόδειξιν “at οἱ πάντα ἀποδειχτὰ εἶναι χαὶ οἱ τινὰ μὲν ἀποδειχτὰ τινὰ δ᾽ 35 

οὔ, χοινῷ συνηνμένῳ ἐχέχρηντο τοιούτῳ" εἰ ἔστιν ἀπόδειξις, ἀνάγχη προ- 

εἸνῶσϑαι τὰ πρῶτα ὅπερ χαὶ ἀληϑές ἐστι χαὶ ἤδη ἡμῖν ἐν τῷ τῆς ἀπο- 

20 δείξεως ὅρῳ παραδέδωχε, τὸ δεῖν ἐχ πρώτων χαὶ γνωριμωτέρων εἶναι τὴν 
> [TN 3 c ΄ Ἃ ΄ Ἢ - 

ἀπόδειξιν. οἱ μέντοι ἢ πάντα ἀποδειχτὰ εἶναι oe ἢ υηδενὸς εἶναι 
κων" 

ἀπόδειξιν Toes LES τῷ ἑπομένῳ τὸ Gt’ ἀποδείζεως᾽ οὕτως" εἰ ἔστιν 
“ 

5 

ἀπόδειξις. ἀναγχη τὰ πρῶτα εἰδέναι OV ἀποδείξεως: ζτις προσϑήχη χαὶ τὴν 5) i | fete | i 

αἰτίαν τῆς πλάνης αὐτοῖς ἐποίει. τούτῳ οὖν τῷ συνημμένῳ χρώμενοι ot 40 
. τ - ΄ - - ΄ ~ ΄ 

μὲν μὴ εἶναι ἀπόδειξιν τιϑέμενοι χατεσχεύαζον τοῦτο τῷ δευτέρῳ τῶν ὑπο- τῷ [>it 

[ἢ Ras ἢ τὴν ὔ: τῆνον τῆς φαντασίας V φαντασίας ἃ 2 τούτω post 

τούτοις add. πρότερον τὸ περὶ τούτου ἀξ οὶ ν, εἶτα ἘΠῚ τοῦ εἰ ἔστιν al νὴν quod addere 

voluit Waitz Organ. Il p. VIII, om. U: δὲ τὴ 

δυνάμεϑα RUV: δυνηϑείημεν a ἐστι om. V 4 τί om. R mote om. V 

ἣν περὶ om. UV 3 δυναίμεϑα seripsi: 

τούτω V πρωτεύει UV: προτερεύει a 5 post οἷον add. ἔστω a éottom. V 

εἶναι om. V 6 τοιούτου RU: τοῦ τοιούτου a ἡ om. a 7 τὸ prius om. U 

post ζητητέον add. εἰ RUa τοιοῦτον τὸ RUa 8 χαταληφϑήσεται RUa 

post λοιπῶν add. περὶ αὐτοῦ a 9. ὅτι ἔστι om. UV ἐπιστημονιχωτέραν V 

10 ἐπίσκεψιν R: va σιν V τὴν om. V: post περὶ colloe. U post ἀμυδρὰν 

add. μὴ UV 1 mote δηλοῖ V post πῶς add. οὖν R τούτου---1 2 περὶ 

τῆς om. V 12 οὐ RU: οὐδὲ a οὐδὲ U: od Ra ἣν Sa: ἡ R: om. U 
= 

13 διδάξας ante πρῶτον colloc. a: δείξας U ἐστιν ἀπόδειξις ὡς ὑπονοοῦμεν V 15 post 
(= Ξ 

pi) add. ἐπεὶ οὖν τὰ εἰκότα περὶ τῆς ἀπορίας ταύτης ὅσον εἰς λύσιν αὐτῆς εἰπεῖν ἐνεδέχετο 

παρεϑήχαμεν, ἔλϑωμεν ἐπὶ τὴν τοῦ ῥητοῦ ἐξήγησιν a δέ που V ἀπόδειξιν εἶναι V 

16 εἶναι prius om. V 0) V πάντως V οὖν Ua: δὲ RV 16.17 ἀπόδειξιν 

λέγοντες a 17 πάντες αὶ ἀποδειχτὰ prius post εἶναι colloc. ἃ: ἀποδειχτιχὰ V, U pr. 

(corr. [02 ot alt. Ra: ef UV ἀποδειχτὰ alt. om. a: ἀποδειχτιχὰ V, U pr. (corr. [12 

18 zow7 Ra συνημμένως ἃ τούτω RUa 18.19 προεγνῶσϑαι τὰ om. V 

ΠΟ ΟΡ 19.20 ἐν τῷ τ. aod. 6.] p. 1102] 20 πρώτου V γνωρι- 

μώτερον Υ 21 ἀποδειχτιχὰ V 22 ἀπόδειξις προσετέϑησαν V τῷ δι᾽ V 

5) 

πὸ 

24 αὑτοῖς τῆς πλάνης Ra τῷ om. V 25 τούτω V 
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ϑετιχῶν χρώμενοι τοῦτον τὸν τρόπον" 
εἸνῶσϑαι τὰ pie Ov ἀποδείξεως 
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εἰ ἔστιν ἀπόδειξις, ἀνάγχη προ- IV 
ἀλλὰ WHY ἀδύνατον προεγνῶσϑαι τὰ 

~ ad ° Vv v 3 LI - , a ao : » 4 

πρῶτα Ob ἀποδείξεω ως οὐχ COTLY ἀρὰ ATOOELEls. πόϑεν ὃξ οτι OVX ἔστι TA 

πρῶτα ᾿νῶναι δι’ ἀποδείξεως: 

5 πράγματα ἄπειρά εἰσι, Get τὰ πρῶτα διά τινων προτέρων ἀποδείχνυσϑαι" 

τὸ ὃξ ἄπειρον ἀδιεξίτητον: ὥστε 

πρώτων δὲ μὴ 

ἄπειρον εἶσι τὰ πράγματα ἀλλὰ χαταλήξομεν εἴς τι ἔσχατον χαὶ 

ἀρχήν, ΠῚ δήπου ἐχεῖνο διὰ 

10 ἀποδειχτόν, εἴ γέ φαμεν τὰ πρῶτα 

5 

Uy ἀποδεδειγμένου οὐδ᾽ 
‘ + o SS 

μὴ εἶναι ὅλως ἀποδειξιν. 

δὲ 
» wx » > , \ ~ 7 

αἀποδειξις, ἀνάγχη TA πρῶτα EtdEv 
IN e) 3 . ‘Pp 

εἰδέναι Ot ἀποδείξε πρῶτα ως" 

χαχῶς τὴν 

συνῆγον τὸ ἡγούμενον δέον ἀνάπαλιν ἐν τῷ 

ϑέσει τοῦ ἡγουμένου τὸ ἑπόμενον συνεισαγειν. 
ἄν ΄ > X ~s 5 7 

αἀνϑρωπός ἐστι, χαὶ ζῷον ἐστιν. 

“ἀλλὰ «τήν ἐστι 

χαχῶς οὖν τῇ προσλήψει χρώμενοι ψευδὲς 
Ἁ 

Of τὴν πρόσληψιν. λέγω δὴ τὸ Sue! ρ 1%, AST flea 

ἀποδείξεως", τοῦτον τὸν τρόπον᾽ 

τῷ or 

> 

ἢ GS χύχλῳ δεῖξις γίνεται 

τῶν προτοῦ, 

1 post χρώμενοι add. συλλογισμῷ Ra 

δείξεως TA πρῶτα V ἔστιν om. V 

add. zat a 6 éott V 

eS ἀπόδειξιν ἃ καὶ om. V 

εἰσ ι προϊόντα a 

προεγνῶσϑαι ἃ ἐγνῶσϑαι V 

σ 

OT! 

ἐγνωσμένων ἀπόδειξιν γενέσϑαι ἀδύνατον. 

& ἀπόδειξιν ἔχ τινων πρώτων χαὶ προεγνωσμένων εἶναι" τοῦ δὲ 

ἂν τὰ δεύτερα ἀποδειχνύοιτη. 

οὕτω μὲν οὖν ot 

πρόσληψιν ἐλάμβανον" 

λαυβανόντων 

ἐν τῷ συλλογισαῷ τῷ λέγοντι ὅτι ὁ ἀνϑρωπος γελαστιχό 

προτάσεων Ra 

χαταλύσομεν U pr., 

ἀνάγχη ἐπ᾽ ἄπειρον ἰέναι. εἰ γὰρ τὰ 

οὐχ ἔσται τῶν πρώτων ἀπόδειξις" 
δι » Αι ‘ ‘ 3 7 

Et OF χαι 7) ἐπ 

ν ta) 
oO 
€ a 

ss 

τὸ μὴ ἔχειν αὐτοῦ πρότερον μὴ εἶναι 
eo _~ ~ ¢ a8) 5 a’ ~ 
δεῖν ἀπο τος Ol ἀποδείξεως. πᾶσαν 

πρώτου 50 

ὥστε λείπεται τὸ 

τὴν ἀπόδειξιν ἀναιροῦντες. οἵ 
΄ + ~ ~ ΄ Ὑ 

πᾶαντα ἀποδειχτὰ λέγοντες χατεσχεύαζον τοῦτο TOUTOYV τὸν τροπὴν" εἰ εστιν 

ἀλλὰ 
2) I~ - 

ἀπόδειξις. 
Ἁ 

γάρ 
πρώτῳ τῶν ὑποϑετιχῶν τῇ 

at δι᾿ ἀποδείξεως" pyy ἔστι τὰ 
v a~ 9) σ 

ἔστιν ἄρα δλον OG ὅτι 

τὸ τιϑέντες ἑπόμενον |. οὕτω 12 

5 \ yv o εὐ» 
εἰ γὰρ εἴποιμ οὑτὼς εἰ 

εἶτα προσλήψει χρήσομαι τῷ ἐπομένῳ 
- » 5 ΄ ς » wv ) 

ζῴον᾽, οὐχ ἔστιν ἀληϑὲς τὸ συνάγειν ᾿ χαὶ ἀνῦρωπος apa. 
συνῆγον συμπέρασμα. χατεσχεύα lov 

“ἀλλὰ μὴν ἔστιν εἰδέναι τὰ πρῶτα ot ὅ 
lj Nea 

εἰ γὰρ χαὶ μὴ ἔστι, φασί, διά τινων 
, ΄ » ΄ > > ν᾿ v dn a /F 3. τὰ ves Nats 

ρώτων ἀποῦδειχνύναι αὐτά, ἀλλ᾽ οὖν ἔστι τῇ χύχλῳ δείξει αὐτὰ ἀποδεῖξαι. 

ἡμῶν τὸ συμπέρασμα χαὶ τὴν 

τῶν προτάσεων ἀντιστρεφόντων χαὶ xatasxevatovtmy τὴν λοιπήν. 

ὃ eA αστιχὸν 
᾿ Ξ 5 : 
δεχτιχόν. ὃ pu DINE ἄρα νοῦ xat aman δεχτιχόν, 

‘ ἄνϑρωπος γελαστιχόν᾽, τῇ 10 

οὕτως" 6 ἀνῦρωπος νοῦ χαὶ 

ὃ δι᾿ 
post εἰσι 

1.2 τὰ πρῶτα προεγνῶσϑαι V ἀπο- 

5 εἰσι om. V 

προτέρων V: προσάσεων Ra 

8 cist scripsi cf. p. 45,22 46,6: 

corr. U? 10 δεῖν ante τὰ colloc. \ 

12 post ἂν add. zat a post ὥστε add. 

4 προϊέναι a 

ἀδύνατον 

εἰσι RUYV: 

post 

pay R 13 post οἱ add. δι᾿ ἀποδείξεως RUa! 14 post δὲ add. ta V ἀπο- 
~ 5 τ τῷ = TUT vy 5 > a> 
detxttxa U pr., corr. U? τοῦτο om. UV 15 ta ἀποδειχτὰ a 16 6 Sa: 

om. RUV post ὅτι add. καὶ αὐτοὶ a 17 λαμβάνοντες UV 18 ἀποϑετιχῶν V 

18.19 τῇ ϑέσει RUVa?: τιϑεμένου al 19 συνάγειν UV: συνάγεσϑαι, sed ante to al 

εἴποιμεν V 20 ἐστι om. αὶ zat om. U ἐστιν om. Ra χρησόμεθα V: 

χρήσαιμι a 21 ξῶον om. a ἔστιν om. V χαὶ om. V ἀνϑρωπον UV 

post ἄρα add. εἶναι UV 22 χαλῶς V 23 λέγοντες, om. δὴ V 25 προτά- 

σεων R οὖν om. V 
Sos sae 
δεῖξαι αὐτά V 

ey 
30 6 om. R 
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5 , ΄ v 

ἐπιστήμης δεχτιχόν, τὸ vod χαὶ ἐπιστήμης δεχτιχὸν γελαστιχόν. ὁ ἄνϑρω- 12" 

πος ἄρα γελαστιχόν. χαὶ ἐπεὶ ὅϑεν ἠρξάμεδα τὴν ἀρχήν, λέγω δὴ τῆς προτά- 

σεως τῆς λεγούσης " ὃ ἀἄνϑρωπος Ἰελαστιχόν᾽, νῦν εἰς τοῦτο χατελήξαμεν συμ- 

περάσματι αὐτῇ χρησάμενοι, διὰ τοῦτο χύχλῳ δεῖξις τὸ τοιοῦτον χέχληται, διὰ 

5 τὸ τῷ αὐτῷ χρῇσϑαι καὶ ἀρχῇ χαὶ τέλει. οὕτως οὖν ἐλέγξας χαὶ τοὺς πάντα 
£3 3 , . ΄ 

ἀναπόδειχτα εἶναι λέγοντας χαὶ τοὺς πάντα ἀποδειχτὰ εἶναι ὑποτιϑεμένους 10 
aN » > \ e , σ - x ν 2 ‘x - ~ 7 v . 

αὐτὸς τὸ ἀληϑὲς ὑπαγορεύει, ὅτι τινῶν μὲν ἔστιν ἀπόδειξις, τινῶν δ΄ οὐ. χαὶ 
Vv , » ,΄ 5 

παραδίδωσι τίνα οὐχ ἔστιν ἀποδειχτά, ὅτι αἱ ἄμεσοι προτάσεις, ἅπερ ἀξιώματα 
nN ~ ox ASS Vv mal 4 5" Lan} » > A A ν 5 ΓΝ - 

χαλοῦμεν χρείττονα ὄντα 7 χατὰ ἀπόδειξιν. εἰ μὲν γὰρ ἔστιν ἀπόδειξις, 
e) , ~ ~ , ~ , 

10 ἀνάγχη προεγνῶσϑαι τὰ πρῶτα" οὐ μέντοι δι᾿ ἀποδείξεως προξγνῶσϑαι αὐτὰ 
3 , 3 > oO Ἁ Bid 3 wv ~ > , a) 5 2 »» 

avayxn, ἀλλ᾽ ὅσα μὲν μή ἐστιν ἄμεσα, ταῦτα ἀνάγχη Ge ἀποδείξεως 
προεγνῶσϑαι, ὅσα δὲ ἄμεσαά ἐστὶ χαὶ χοιναὶ ἔννοιαι, ταῦτα οὐ Gt’ ἀπο- 20 

δείξεως προεγνῶσϑαι ἀνάγχη ἀλλ᾽ εἰδέναι αὐτὰ αὐτόϑεν χρειττόνως ἣ zat’ 
> cx pf 

OTOOELCLY. 

> Ἁ > σ >] , Las! 

wy εἶναι ὅλως ἐπίστασϑαι, οὗτοι 15 p.72b7 Οἱ μὲν γὰρ ὑποϑέμενο 
bg ιοῦσιν ἀνάγεσϑαι. 

ι 
» 
- 
> 

Ὅσοι, φησίν, ὑπέϑεντο μὴ ὅλως ἀπόδειξιν γίνεσϑαι μὴ ip to 

τῶν πρώ τῶν διά τινων ἄλλων προτέρων, οὗτοι ἀξιοῦσι τοὺς λέγοντας εἶναι 
4 

ἀπόδειξιν ἐπ’ ἄπειρον ἰέναι, εἰ τὰ πρῶτα διά τινων ἄλλων προτέρων χατα- 

90 σχευάζονται" uh γὰρ ἂν ἄλλως τὰ ὕστερα Ἰνῶναι μὴ ἐγνωσμένων τῶν 

προτέρων. εἰ ὃὲ τὸ ἄπειρον ἀδιεξίτητον, ἀνύρηται ἄρα ἢ ἀπόδειξις. τοῦτο 

δὲ ἔλεγον εἴτε ὄντως εἰς ἄπειρον ἰέναι τὰ πράγματα ὑποτιϑέμενοι εἴτε 80 
SAN ‘ ~ 5 , ~ ᾽ ν ἮΝ 

ἐξ ὑποθέσεως τοῦτο λαμβάνοντες, εἴπερ δέοι ἀεὶ τὰ πρῶτα δι’ ἀποδείξεων 

ἄλλων προτέρων τινώσχειν. 

25 p.72b10 Ὀρϑῶς λέγοντες" ἀδύνατον γὰρ τὰ ἀπειρα διελϑε 

LA >: ~ ’ σ ‘ , ~ , 5 αἱ nn a , 

Τί ὀρϑῶς λέγοντες; ὅτι wy προεγνωσμένων τῶν πρώτων οὐχ ἄν γινώ- 

1 δεχτιχός pr. |. R 3.4 συμπέρασμα R 4 αὐτῶ V δεῖξαι τὸ τοιοῦτον 

λεγόμεϑα V 5 Ἐῶ om. UV ἐλέγξας om. R: post 6 ὑποτιϑεμένους colloc. Va! 

zai tert. om. U 5.6 οἱ---λέγοντες Ra! 6 ἀναπόδειχτα scripsi οἵ. p. 50,11. 12 

57,17.18: ἀποδειχτὰ libri χαὶ RUVa?: ἀλλὰ χαὶ τούτους zat al ἀποδειχτὰ RUa!: 

ἀναπόδειχτα Va" εἶναι alt. post πάντα colloc. Rat: om. V τιϑεμένους al 

7 αὐτὸς om. R: ὁ φιλόσοφος a! τὸ RU: τι (Ὁ) V: δὲ ἃ ἀλη V 8 παράδειγμα 

δώσω V ἀποδειχτιχὰ U av 9 χρείττω V ὄντα post ἀπόδειξιν colloc. a 

10. 11 προεγνῶσϑαι αὐτὰ ἀνάγκη om. V 12 ἐστι om. V 13 abcde V 

χρειττόνων V: χρεῖττον R 15 ὅλως μὴ εἶναι UV οὗτοι zt. om. V 16 post 

lemma add. Οἱ μὲν γὰρ ὑποθέμενοι μὴ εἶναι ἀπόδειξιν λέγουσιν ὅτι (adde el) ἡ ἀπόδειξις διὰ 

προτέρων ἐστὶν, ἐχεῖνα τὰ πρότερα πάλιν ὀφείλουσιν oe πρότερα. χαὶ εἰ ἔχουσιν, ἐκεῖνα πάλιν 

διὰ προτέρων. εἰ δὲ οὐχ ἔχουσι πρότερα, οὐδὲ ἀπόδειξις ἔσται. ἄλλως Ua 

γενέσϑαι RUa 18 ἄλλων προτάσεων V 19 τινων om. ἃ πρώτων Ua: προτάσεων K 

21 προτάσεων RK εἰ δὲ --- 20 πρώτων om. V 22 site 

17 ὅλως μὴ V 

19.20 χατασχευάζοντες V 
~ 1 ") »ν , , , 7 7 ν "ὦ T. ἐπ" 4 

prius U; ofte Ra ὄντως seripsi: οὕτως RUa ἄπειρα R εἴτε alt. U: ofte ἢ: xat 

οἱ a 25 διεξελθεῖν R 90 τί RU: Κατὰ τοῦτό φησιν a ἔλεγον ἃ προτάσεων R 
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σχοιτὸ τὰ δεύτερα: τοῦτο μὲν γὰρ ὀρϑῶς ἔλεγον, καὶ αὐτὸς ἐν τῷ Gow τῆς 12r 

ἀποδείξεως τοῦτο Seto. οὐχέτι υέντοι τὸ δ'᾿ ἀποδείξεως ταῦτα δεῖν γινώ- 35 

σχεσϑαι ὀρϑῶς ὑπετίϑεντο. ἶ 

p.72b11 Εἰ δὲ ἵστανται χαὶ εἰσὶν ἀρχαί, ταύτας ἀγνώστους εἶναι 

5 ἀποδείξεώς YE μὴ οὔσης αὐτῶν. 

F? a, at 2 > ὕπει ny Tot ὴ as Ae yv , 

St wh, φασίν, ἐπ᾽ ἄπειρον εἶσι ta πράγματα ἀλλ᾽ ἔστι τι πρώ- 
τιστον, ἀνάγχη τοῦτο Gr ἀποδείξεως εἰδέναι: ἢ GE ἀπόδειξις διά τινων 

προτέρων: οὐχ ἄρα τοῦτο ἐνδέχεται ἐπίστασϑαι. τούτου δὲ μὴ γνωσϑέντος 40 
+9) Ἃ - > 5 , ~ δ ΄ ΄ b] > » 

000 ἂν τῶν WET ALTO τι γνῶναι Οὐνήσεται Ἢ ATOOSLCLC. 

ΚΣ - ΄ 
10 ρ. 12014 ᾿Αλλ’ ἐξ ὑποϑέσεως, ef ἐχεῖνα ἐστιν. 45 

ς a \ ΄ , SNe > », ιν \ , oe 
Ἀπλῶς υεν γάρ, φασιν, αποῦξιςις οὐχ EGTAL OLA τὰ προξειρημξνα, Sle 

΄ / a7 > X , σ > Vv ΄ Bb) ‘rn Έ 

ὑποϑέσεω: δέ τι δυνατὸν χατασχευάσαι, ὅπερ οὐχ ἔστι χυρίως ἀπόδειξις" 
> 4 , x , ἫὋ vw eg ~ ΄ 

οἷον εἰ τὰ δύο πέντε εἰσί, χαὶ τὰ πέντε δύο ἂν εἴη, χαὶ εἰ ἢ YH πτερωτή, 
S77 » 

χαὶ πτερὰ δήπουϑεν ἂν ἔχοι. 

- 

15 p.72b15 Οἱ G& περὶ μὲν τοῦ ἐπίστασϑαι δμολογοῦσι: Gt ἀπο- 
x ΄ 5 A ΄ > , ΄ RX 

6 εἶναι μόνον: ἀλλὰ πάντων εἶναι ἀπόδειξιν οὐδὲν 

χωλύειν. 

Οὗτοι, φησίν. ὁμολογοῦσιν εἶναι ἀπόδειξιν, ἀπόδειξιν GE τῶν πρώτων 50 

OU ἀποδείξεως προεγνωσμένων. τὰ ὃὲ πρῶτα μὴ διά τινων ἄλλων προτέρων 
~ ia te € 5. ‘ ΄ 77 A 5 ‘x Ξ 2, Ye ᾿ 

20 χατασχευάζεσϑαι, ahha χύχλῳ ἰέναι τὴν ἀπόδειξιν Ex τῶν ὑστέρων τὰ 
΄ Vv , 

πρότερα χατασχευάζουσαν ὃν εἴπομεν τρόπον. | 

1 τὸ δεύτερον V ἐν τῷ ὅ. τ. ἀ.1 p. 171026 sq. 2 οὐχέτι asterisco notatum, cui tamen 

in mantissa nihil respondet a 2.3 δὲ ὀρθῶς ὑπέϑεντο, τὸ --- δεῖ γινώσχεσϑαι ἃ ᾿ 

6 ἐπ᾽ ἄπειρόν φασι τὰ πράγματα πρώεισιν ἃ 8 προτάσεων R 9. οὐδὲν, om. ἂν R 

αὐτοῦ R post ἀπόδειξις add. [ἱ δὲ μή ἐστι τὰ πρῶτα εἰδέναι, οὐδὲ τὰ ἐκ τούτων 

εἶναι ἐπίστασϑαι οὐδὲ ἁπλῶς οὐδὲ κυρίως. ἀλλ᾽ ἐξ ὑποϑέσεως, εἰ ἐκεῖνά ἐστιν. Mi δὲ μή ἐστι 

τὰ πρῶτα τῶν προτέρων εἰδέναι, οὐδὲ τὰ μετὰ ταῦτα. καὶ ἀπόδειξις οὐχ ἔσται, ἀλλ᾽ ἐς ὑπο- 

ϑέσεως πάντα γινώσχεται. ἡ γὰρ ὑπόϑεσις τίϑησί τι χατά τινος, καὶ πιστεύειν ἀναγχάζει εἶναι 
MA ‘ ’ > » , » γ yv ’ 

οὕτως, χαὶ ἀπόδειξιν οὐχ ἄγει ἃ 11 φησιν V: om. ἃ ἔστι Ua εἰρη- 

μένα ἃ 3 τὰ πέντε --- χαὶ om. V πτερωτὸν Ra 14 διπουϑι R ἔχοι] 

supra o ser. εν! 16 εἶναι χτλ. om. V 17 χωλύει a 18 ἀπόδειξιν ὁμολογούμενον 
Τ δ μα δι ΄ ᾽ »Ν Ik , 

εἶναι \ ἀπόδειξιν δὲ Om. a προτάσεων K 19 ἀποδείξεως Sa: ἀπο- 

δείξεων RUV 20 δεῖξιν U 21 πρῶτα a χατασχευάζουσαν scripsi: κατα- 

σχευάζοντες RUVa?: χατασχευάζοντας a! ὡς εἴπομεν πρότερον ἃ! post vs. 21 

add. Ἀλλὰ πάντων εἶναι ἀπόδειξιν, οὐδὲν χωλύει. ὅσοι δὲ ὁμολογοῦσιν ἀπόδειξιν εἶναι, χαὶ ὅτι 

πάντα ἀποδείχνυται λέγουσιν, οὐδὲν χωλύει γίνεσθαι τὴν χύχλω δεῖξιν, zat ἐκ τῶν ὑεριχῶν 

δείκνυσθαι τὰ καϑόλου, χαὶ ἐχ τῶν χαϑόλου τὰ μεριχά. ὁ γὰρ εἰδὼς ὅτι σωχράτης, καὶ πλάτων, 

ἄνϑρωποί εἰσιν, οἵδεν ὅτι χαὶ ὃ ἄνϑρωπος, σωχράτης, καὶ πλάτων εἰσί. χαὶ ὅτι ὁ εἰδὼς τὰ 

δὶς δύο τέσσαρα, οἷδεν ὅτι χαὶ τὰ τέσσαρα, δὶς δύο a 
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ς ~ > v ~ , ΄ 5 = . 

p-72>18 Hpets δέ φαμεν οὔτε πᾶσαν ἐπιστήμην ἀποδειχτιχὴν 12¥ 

εἶναι, ἀλλὰ τὴν τῶν ἀμέσων ἀναπόδειχτον. καὶ τοῦϑ᾽ ὅτι ἀναγ- 

χαῖον, φανερόν. 

. \ ~ ΄ 

Ἔλαβε παρὰ τῶν προειρημένων ὅτι ἔστιν ἀπόδειξις. αὐτὸ γὰρ τὸ χατα- 
+e ‘ oy 3 ian - > ‘ ~ ‘ ᾽ I> » ΄ -- } 

5 σχευάζειν μὴ εἶναι ἀπόδειξιν εἰς τὸ γνῶναι τὴν ἀπόδειξιν γέγονε: Gt 
ΕῚ a th ‘ Va lod ‘ >? " ns » , ‘ Vv " ns » , 

ἀποδείξεως γὰρ ἔδειξαν μὴ εἶναι ἀπόδειξιν. ef yap ἔστιν ἀπόδειξις, φασίν, 
" ΄ ‘ ~ δῷ 5 >9 5 >. .Ψ» b] \ ‘ \ ΄ ΄ ~o 

ἀνάγχη TA πρῶτα εἰδεναι Ot ἀποδείξεως: ἀλλὰ μὴν τὸ ἑπόμενον ψεῦδης" 
» ~ . ’ 7 ~ ~ 

χαὶ τὸ ἡγούμενον ἄρα. τοῦτο 62 αὐτὸ ἀπόδειξίς ἐστιν: ὥστε αὐτῷ τῷ 
" a Ἐν Re Bio . SAN δι eae ΄ ΩΝ - ~ 

ἀνασχευάζειν τὴν ἀπόδειξιν τὴν ἀπόδειξιν χατεσχεύασαν. λαβὼν οὖν τοῦτο 10 
> εἿ ~ σ v ΕΣ , » τὸ - Δ σ ὟΝ ἡ ΄ wy τ. 

10 παρ΄ αὐτῶν, ὅτι ἔστιν ἀπόδειξις, δείχνυσιν ὅτι ἀδύνατον πάντα Gt ἀπο- 

δείξεως εἰδέναι τοῦτον τὸν τρόπον. εἰ γὰρ ἀεὶ τὰ ἄχρα διά τινος μέσου 

ὅρου χατασχευάζομεν, ἀνάγχη δήπου, ἐν οἷς μὴ ἐνδέχεται uscov τινὰ ὅρον 
~ ) ΄ » ~ ~ Ὁ 

λαβεῖν ἀλλ᾽ εἰς ἔσχατά τινα ἄμεσα ἢ 6005 καταντᾷ, ταῦτα ἀναπόδειχτα 
τ σ ‘ v 2) Lan] » aX A ‘ ») , , , “4 ‘ > 

εἶναι. ὥστε χαὶ ἔστιν ἀπόδειξις διὰ τὰ map’ ἐχείνων εἰρημένα, χαὶ οὐ 
15 πάντων ἐστὶν ἀπόδειξις διὰ τὸ μὴ εἶναι πᾶσαν πρότασιν ἔμμεσην, ἀλλ᾽ 

. , \ > / ΄ > “ In - x 9 Vv > \ Ξ εἶναί τινας ual ἀμέσους προτάσεις, wy ἀπόδειξις μὲν οὐχ ἔστι διὰ τὸ 15 
΄ > v Ὁ 

ἀμέσους αὐτὰς εἶναι, ἐπιστήμη 6& ἔστι διὰ τὸ αὐτοπίστους αὐτὰς ε 
\ i “Ἃ ) 3 Lan) » ‘ \ Pre, ΄ ~ ΄ fy » ‘ 

χαὶ χρείττω ἣ XAT ἀπόδειξιν τὴν περὶ αὐτῶν ἡμᾶς ὑπόληψιν ἔχειν. χαὶ διὰ 
τοῦτο χαὶ ἐν τῇ ἀρχῇ ἐλέγομεν διαφέρειν τὴν ἐπιστήμην τῆς ἀποδείξεως 

- 

20 Tu 
΄ DEN / cs ‘ > ΄ ~ " . » 

ETL πλέον ξειναι τὴν επιστὴ μὴν τὴς αἀπούεξιςεως. 

p.72b93 Ταῦτά τε οὖν οὕτως λέγομεν, χαὶ οὐ μόνον ἐπιστήμην 
» \ \ > x δ) ee aes > , , > Η͂ -΄ 
ἀλλὰ χαὶ ἀρχὴν ἐπιστήμης εἶναί τινά φαμεν, ἢ τοὺς ὅρους 

yymptCopey. 

‘ 3 CG \ ane, “» ~ ΄ ΄ - -“ ΄ 

QO μεν φιλοσηφης τὴν ἔς ηγησιν TOW TOOKELWLEVOD P7TOD οὐτῶς ATE- 

= WwW 5 A A > » = \ ~ ON ee, >) \ “Ὁ, τὰ i) \ pl 

29 & EY et ¢ ) ξ φως ) & ) AG TO 25 ὅωχεν, ἀρχὴν μὲν ETIGTHUYS τὸν νοῦν εἰληφώς, οὐ τὸν ἡμέτερον ἀλλὰ τὸν 
- ‘ ΄ a) (2 ~ σ sr , Ἁ \ ~ Yr. o S.\ >} ‘ 

ϑεῖον χαὶ ὑπὲρ ἡμᾶς, ὅρους 6& τὰ νοητὰ χαὶ ϑεῖα εἴδη. ὅρους δὲ αὐτὰ 
GANT δι τὴ ἢ > eho Gro oe ὌΧ Te. TO TEATNOS 25 χαλεῖσϑαι διὰ τὴ TEOUTA εἰναι πάντων" WS γὰρ ATO WOVAGGS TS τὸ πληϑος τὸ 

wv , LA 9 ~ , > , c ᾽ν 

ἄρχεται χαὶ εἰς μονάδα ἀναλύεται: χαὶ εἰσὶ τῶν μέν, εἰ τύχοι, ξχατοντάδων 
¢ ΄ a Oo ~ , va ΄ ΄Ν , A ~ ls 

αἱ δέχαδες ὅροι χαὶ τῶν χιλιάδων at Exutovtades, πάντων GE χοινῶς ἢ 

1. οὔτε χτλ. om. V 4 λαβὼν Ra 6 ἐδείξαμεν UV μὴ om. V 

φησιν V 7 δι᾿ ἀποδείξεως γνῶναι τὰ πρῶτα a 8 δὲ αὐτὸ om. V 

9 ἀνασχάζειν V τὴν alt. om. Ra 12 ὅρου om. V 13 ἔσχατον ---ἄμεσον V 

ἡ ὁδὸς om. a χαταντᾶν Ua post ταῦτα add. δεῖ Ua: δὴ V post 

ἀναπόδειχτα add. det V 15 πάντων εἶναι ἀπόδειξιν U εἶναι post πᾶσαν colloc. R: 

post ἔμμεσον a 17 αὐτόπιστον UV αὐτῶν, om. εἶναι U 18 χρεῖττον RV 

19 zat ἀργὴν αὶ ἐλέγομεν) p. 20,19 sq. 20 τῆς ἀποδείξεως om. a 
P74 Uf ‘ > ἰ | 

2] te om. Ra (AuF pf): ye U 23 post lemma add. ᾿Αρχὴν ἐπιστήμης τὸν νοῦν φησι. 

τούτῳ γὰρ τὰς ἀρχοειδεστάτας (-οὺς a) χαὶ οἱονεὶ ὕρους οὔσας γνωρίζομεν. οἱ δὲ ἀργὴν νῦν τὸ 

ϑεῖον νοήσαντες οὐ χαλῶς ἐνόησαν. διττήν φησιν εἶναι τὴν ἐπιστήμην. ἢ τὴν διὰ τῶν ἀξιω- 

μάτων συμβαίνουσαν ἐπιστήμην ἐν τοῖς προβλήμασιν, ἣ αὐτὴν τὴν τῶν ἀξιωμάτων. ἄλλως Ua 

24 παραχειμένου RV 28 διαλύεται a el τύχοι post ἑκατοντάδων ecolloc. a 
΄ ἑχατοντάδες V 29 at utrumque om. R πάντως R ~< 
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αὐνάς, οὕτως χαὶ τῶν πραγμάτων sont ἂν εἴποιμεν, τῶν μὲν αἰσϑητῶν 12v 

΄ 

τὰ οὐράνια σώματο, ἐχείνων ὃΣ τὰς ϑείας οὐσίας χαὶ πάντων χοινῶς τὴν 

πρώτην ἀρχήν. τοῦτο δὲ λέγοι ἂν ὡς πρὸς τοὺς ESD SES τὴν ἀπόδε!ξι 
σ 

ν 

εἰς ἄπειρον ἰέναι, ὅτι οὐ μόνον ἀπόδειξιν εἶναι λέγομεν ἀλλὰ αηδὲ 80 
v 5) ΄ 5) ) ΄ \ " 

ς ἄπειρον ἥχειν τὰ πράγματα, ἀλλ᾽ εἶναί τινα χαὶ ἀρχὴν ἀποδείξεως, 
~ , , σ ~ 

ἧτινι τοὺς ὅρους τῶν πραγμάτων γινώσχομεν, ὅταν τῆς ἐχεῖϑεν ἐλλάμψεως 
’ ‘ ics fad v ~ 

τύχωμεν. 6 μὲν οὖν φιλόσοφος οὕτως. ἔοιχε GE μᾶλλον φυσιχώτερον χαὶ 
- ~ ΄ - ~ ~ , ΄ 

προσφυῶς τῷ ῥητῷ ὃ θεμίστιος ἐξηγεισθαί τῶν προχειμένων τὴν διάνοιαν, 
ἀρχὴν μὲν ἀποδείξεως εἶναι νοῦν τὸν ΠΕΣ ΤΟΥ λέγων, ὅρους 6& ἐξ ὧν 

, + , = 

10 σύγχειται τὰ ἀξιώματα, τουτέστι τὸν ὑποχείμενον χαὶ τὸν χατηγορούμενον, 35 
Δ᾽ ΄ , ns , > > 

οἷον ὅτι ἐπὶ παντὸς ἢ ἢ χατάφασις 7 7 ἀπόφασις. τοὺς οὖν ὅρους οὐ δι 

ἀποδείξεως γινώσχομεν, ἀλλ᾽ ὥσπερ 7, see CS GVED ἀποδείξεως γινώσχει 

τὰ αἰσϑητὰ χαὶ χρεῖττον αὐτὰ γινώσχει ἤπερ δι᾿ ἀποδείξεως ἂν ἐγίνωσχεν. 
-“ κ᾿ ε - eee ta SS aN, ᾿χᾺ» re BAD Ώ,2 - - ee 

οὕτω χαὶ ὁ νοῦς ἁπλαῖς ἐπιβολαῖς τούτοις ἐπιβάλλων ἀναποδείχτως τὴν 
, *) ~ Ὁ > ὟΡ > , ‘ ae , ae 2 ἋἊ x ao 5 

15 φύσιν αὐτῶν αἱρεῖ, ἐξ ὧν ae ΤῊΣ τὰ ἀξιώματα. λέγο! ἂν οὖν ὅτι οὐχ 
C22 ‘SP kiran a7 \ v Nee: y > aL ἀνάγχη ἐπ᾽ ἄπειρον ἰέναι τὰ πράγματα, ἀλλ᾽ ἔστι τις χαὶ ἀρχὴ ἀποδείξεως 

A ia δὴ A ΄ ~ 5 5» ΄ ΄ Ὁ , δ Ὁ ool > 

0.YOUS ALTOS GO ἐπιβάλλων TOUS aaa al χαὶ WY GEOUEVOS UATOOStCEMS, Ὡς 

αὐτὸς ἀρχή ἐστι. 40 

~ 

p.72b25 Κύχλῳ ὅτι ἀδύνατον ἀποδείχνυσϑαι ἁπλῶς, Brn 

oe τ —s 
< R + Φ on 0) = ny τῷ nt o < R - x R 

ἊΣ, 
0 

> > 

20 ELTED EX προτέ ὧν OF Ἰνωριυωτέρων. 

CM a ΄ - , - ΄ 
ύτι, φησί, κυρίως ἀδύνατον ἀπόδειξιν γενέσϑαι τῶν πρώτων τῇ χύχλῳ 

. as ~ Vv 

δείξει δειχνυμένων, τουτέστιν ἐκ τῶν ὑστέρων, d7hov ἐντεῦϑεν. ἔφαμεν 
5 > ~ σ - 3 Nai >» > , ΄ ς . » = 

“ap € TW opm TYS ATOGEIGEMS OELY EX πρώτων γίνεσϑα! τὴν απόδε'! ctv, 50 

ὡς 

, ὌΝ - ΄ aL (poe a és \ ~ τὸ \ ~ 

πρώτων OF τῇ φύσει: ἢ GE χύχλῳ δεῖξις τὰ Πα διὰ τῶν oot 
x , 4 , . xn ~ ~ ~ 

25 ἐδείχνυεν. ἀδύνατον ἄρα τὴν χύχλῳ ὃεῖξιν ἐν τῇ ἀποῦϊείξει τῶν ἀβότων 

παραλαμβάνεσϑαι. μήποτε οὖν. φησίν, οὐ χαλῶς ἀποδεδώχαυεν τὸν 

2 νοητὰς Ra} post οὐσίας add. οὕτως R 3 ἀποροῦντας a! 4 ἐπ᾿ Ra 

ott RUa: zat V elvat om. a 7 φυτιχωτέρως V 8 ὁ Θεμίστιος] p. 9,9. 10 

ἐξηγεῖσϑαι om. R: post διάνοιαν colloc. a 9 εἶναι a: δεδωχέναι RUV héEywv— 

νοῦν a post δὲ add. ὅσα V 10 σύγχεινται R τὸν alt. om. R 

11 παντῶν καὶ 7, utrumque om. V post ἀπόφασις add. ἀληϑεύει a 

13 χρείττων U ἐγινώσχετο V 14 τούτου ἐπιβαλὼν V 15 αἱρεῖ asterisco 

notatum, cui tamen in mantissa nibil respondet a: épet R 16 ἀρχὴ καὶ V 

ἀπόδειξις V: ἐπιστήμης al 17 post νοῦς add. ὁ U αὐτὸς om. αὶ ἧς 

Ra! 18 wy, sed ante ἀρχή Ra! post ἐστι add. πρῶτον a? 19 ἁπλῶς 

ath. om. V 20 post lemma add. Eizep 2% προτέρων δεῖ τὴν ἀπόδειξιν εἶναι xat 

Ἰνωριμωτέρων. εἰ 7 χύχλω δεῖξις ἐν ταῖς ἀποδείξεσι παραλαμβάνεται ὡς ἀναγκαία, διότι 

οὐδὲν χωλύει ἐκ τῶν πρὸς ἡμᾶς προτέρων γενέσϑαί φησι τὴν ἀπόδειξιν, οὐ καλῶς ὡρισάμεϑα 

é τὸ χυρίως εἰδέναι, ἐξ αἰτίων εἶναι zat τῶν φύσει προτέρων. ἔστι 128 χαὶ ἐκ μὴ τοιούτων 

εἰδέναι. εἰ δὲ χαλῶς ὡρισάμεϑα, ἣ ἑτέρα ἀπόδειξις οὐ χυρίως ἀπόδειξις εἰ δ᾽ οὕτω φησὶ τὰ 

μέν ἐστι φύσει πρότερα, τὰ δὲ ids ἡμᾶς ὕστερα, οὐχ ἔστιν ἁπλῶς εἰδέναι, ἀλλὰ διττὸν ἔχει 

zai ἄλλον νοῦν ὁ λόγος. ἄλλως a: εἰ ἡ --- ἄλλως U 21 post ὅτι add. δέ a 

22 ἔφαμεν] p. 71521 sq. 23 προτέρων V 25 τῶν πρώτων Sa: om. RUV 

26 ἀποδεδώχασι ἢ 
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~ 9 ὃ 4 on σ λέ 2 ~ Ξε ΄ , =e , c 

τῆς ἀποδείξεως ὅρον Saas ἘΚ ΤΟΥ ΤΠ am τ ταν λυτὴν τίνεσϑαι, εἴ γε 
δύο τρόπο: εἰσὶν ἀποδείξεως, ὅ τε Ex τῶν τῇ φύσει προτέρων χαὶ ὁ Ex τῶν 

\ Ca σ ΑΝ \ δὲ ~ , mG 
πρὸς ἡμᾶς προτέρων, ὥσπερ ἐλέγομεν xat τὸ σφαιροειδὲς τῇς σελήνης 13! 

διὰ τῶν πρὸς ἡμᾶς πρώτων χατασχευάζεσϑαι. τοῦτο δέ, φησί, ψεῦδος, 
"» " - e ? ig τ: > Q/5 σ ‘ 

5 ἀλλὰ χαλῶς ὃ Tap ἡμῖν ἀποδέδοται ὅρος. τὸ γὰρ ex τῶν ὑστέρων τὰ 

πρότερα χατασχευάζειν οὐχ ἀεὶ ἀναγχαῖον, ἀλλ᾽ ἐν ois τὰ ὕστερα ἄλυτά ἐστι 

τεχμήρια, ὥσπερ τὸ τέφρας οὔσης πῦρ ἐνταῦϑαά ποτε εἶναι ἣ τὸ τοιῶσδε 

φωτιζομένης τῆς σελήνης σφαιριχὴν αὐτὴν εἶναι. εἰ μέντοι ἐχ τοῦ 

ὠχρὰν εἶναι τὴν γυναῖχα κχατασχευάζοιτο ὅτι τέτοχε, λυτοῦ ὄντος 5 
Ia/ ~ > , 3 a> ~ , 

10 τοῦ σημείου χατ οὐδένα τρόπον ἀπόδειξις ἄν τὸ τοιοῦτον λέγοιτο. 

χαὶ ἐπὶ τῶν ἀλύτων δὲ τεχμηρίων οὐ χυρίως ἀπόδειξιν ἂν τὴν τοιαύτην 
΄ Ν \ ‘ leat ~ rn =) - a ~~ b] ~ 

φήσομεν αλλὰ τὸ λον τοῦτο τεχμηριθὴ ATOGSICLY Εειπξρ GFL Sh τῶν 
~ 

αἰτίων τὰ αἰτιατὰ χατασχευάζειν, ὅπερ τῆς uvplws ἀποδείξεώς ἐστιν ἴδιον. 
χαὶ οὐχ ἐχ τῶν αἰτιατῶν τὰ αἴτια. 

‘ 

» , 

o , ΄ ~ 

15 p.72b98 Εἰ μὴ tov ἕτερον τρόπον, οἷον τὰ μὲν πρὸς ἡμᾶς τὰ ὃ 
΄ >I ~ 

VREP τρόπον ἢ ἐπαγωγὴ ποιεῖ γνώριμον. 10 

» A . ‘ ‘ ν᾽ ‘ ~~. 

Εἴρηται yap ὅτι διττὸν τὸ πρότερον, τὸ μὲν πρὺς THY φύσιν, τὸ GF 

~ 

πρὸς ἡμᾶς. ἢ οὖν χυρίως ἀπόδειξις ἀπὸ τῶν τῇ φύσει πρώτων τὰ δεύτερα 

χατασχευάζει, ἢ OF τεχμηριώδης ἐχ τῶν ὑστέρων τὰ πρότερα. οἵα ἐστὶ 

20 χαὶ % δι᾿ ἐπαγωγῆς δεῖξις, ἐχ τῶν χατὰ μέρος τὰ χαϑόλου χατασχευσζουσα. 
τουτέστιν ἐχ τῶν ὑστέρων τὰ πρότερα. πόϑεν γὰρ ὅτι πᾶν ζῷον ae χάτω 

Ἱένυν χινεῖ; δείχνυμεν τὰ χατὰ μέρος ἀπαριϑμούμενοι ζῷα, χαὶ διὰ 
: 
aL 

~ \ , . ~ ΄ 4 

τοῦ μεριχηοῦ τὸ χαϑόλου χατασχευάζοντες χαὶ Ex τοῦ ὑστέρου τὸ TONTEpOY, 15 

> -) o > ” v ΄ . 3 + 

p. 7230 Εἰ δ᾽ οὕτως, οὐχ ἂν εἴη τὸ ἁπλῶς εἰδέναι χαλῶς 

25 ὡρισμένον. 

Εἰ οὕτω τῇ ἀποδείξει χρώμεϑα, ποτὲ μὲν διὰ τῶν προτέρων τὰ 

ὕστερα χατασχευάζοντες ποτὲ δὲ διὰ τῶν ὑστέρων τὰ πρότερα, χαχῶς ἐν τῷ 

1 ὅρον om. ἢ: τρόπον, sed ante τῆς ἃ <7 om. V ταῦτα V: τούτους al εἴγε Sa: 

υήποτε RUV 2 τῇ om. V 3 ἐλέγομεν] p. 31,17 sq. 5 ἡμῶν RUa, at ef. p. 50,5 

6 πρῶτα UV odte R U 7 as V 7,—8 civat om. V 8 αὐτὴν scripsi: ... τὴν S: 

om. RUa ers 4": τὸ 8: 9 χατασχευάζει R: χατασχευάζειν ἃ λυτοῦ UVa?: 

τοῦ αὐτοῦ Ral 10 τοῦ om. RVa! τὸ τοιοῦτον ἂν ἀπόδειξις V 11 ἄλλων V 

ἂν ἀπόδειξιν V τὸ τοιοῦτον a! 12 λέγωμεν V: φαίημεν a! τὸ om. ἃ 

136V ἦν, sed ante τῆς V 14 ἀλλ οὐκ V 16 ὃν V γνώριμον 

om. V 17 εἴρηται] p. 71533 sq. 18 ef οὖν R: ef οὖν ἣ V τῇ om. a 

19 πρῶτα Va ante οἵα add. οὐχ ἄρα Ua*: οὐχ ἔστιν V 20 ἀπόδειξις UN 

22 δείχνυμι V: δείχνυσι μὲν al ἀριϑιυιούμενοι Vi ἀπαριϑμουμένη a! 23 τῶν 

μεριχῶν al τὰ χαϑόλου RVa! χατασχευάζοντες Om. al zat Sal: om. ἈΠ δ" 

post πρότερον add. δείκνυμεν V 26 post εἰ add. δ᾽ a post οὕτω add. φησί a 

27 κατασχευάζοντες post πρότερα colloc. a 

Comment. Arist. XIII 3. Philop. in Anal. Post. 4 
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~ ΄ , \ I= F. 

φύσει προτέρων χαὶ αἰτίων 18: Ms 

o ~ 5 ἢ > Ὁ ὦ 2 ~ 

ὅρῳ τῆς ἀποδείξεως ἐλέγομεν δεῖν éx τῶν τ 
a id ~ A > Ὁ 

ποιεῖσϑαι τας αποόειζεις. 

id ” 3 ig ~ δ ΄ }] , ΄ , ~ Ὁ. ~ 

p. 7231 Ἢ οὐχ ἁπλῶς 7 ἑτέρα ἀπόδειξις ἣ γινομένη 2x τῶν ἡμῖν 

γνωριμωτέρων. : 20 

= ΠῚ ΄ > alr e > & ~ o ~ 5» A sp ~ ΕῚ av 

5 ουτέστιν εἰ ὃὲ ὦ Tap ἡμῖν ὅρος τῆς ἀποδείξεως χαλῶς ἀποδέδοται, 

τὸ ὁὀεῖν 2x τῶν τῇ φύσει προτέρων τὰ ὕστερα χατασχευάζεσϑαι, οὐ χυρίως 

ἂν λέγοιτο ἀπόδειξις ἢ ἐχ τῶν ὑστέρων τὰ πρότερα χατασχευάζουσα ἀλλ᾽. 
ot Vv ae ἔ inp Ne ὡς εἴπομεν, τεχμηριώδης δεῖξις. 

p. 72632 Συμβαίνει δὲ τοῖς λέγουσι χύχλῳ τὴν ἀπόδειξιν εἶναι 

10 οὐ μόνον τὸ νῦν εἰρημένον χαὶ τὰ ἑξῆς. 25 

, 2 > Ehéygas τοὺς μηδενὸς εἶναι λέγοντας ἀπόδειξιν προέϑετο ἐλέγξαι χαὶ 
τοὺς πάντα ἀποῦδειχτὰ εἶναι ὑποτιϑεμένους τῷ δύνασϑαι ἀναχάμπτειν τοὺς 

+ ’ aA ~ ΄ ΄ τὰ ἐυ λῶν: ᾿; ιν a κ᾿ v 
συλληγισμοὺς διὰ τῆς χύχλῳ χαλουμένης δείξεως. χαὶ ἔδειξεν ἕν μὲν ἄτο- 

TOV χαὶ πρῶτον αὐτοῖς ἑπόμενον τὸ ἐχ τῶν ὑστέρων τὰ πρῶτα χαὶ ἐχ τῶν 

15 μεριχῶν τὰ χαϑόλου δείχνυσϑαι. δεύτερον δὲ δειχνύει ἄτοπον ἑπόμενον τὸ 

τὰ αὐτὰ τῶν αὐτῶν χαὶ σαφέστερα λαμβάνειν χαὶ ἀσαφέστερα. νῦν δέ, 80 

ὡς εἴπομεν, εἰς δεύτερον ἄτοπον ἀπάγει τὸν λόγον. τοῖς γὰρ λέγουσι, φησί, 
, a > LAN » τ ΄ aX vy , Ὁ ΓΙῸ, σ S NX 

χύχλῳ THY ἀπόδειξιν εἶναι συμβήσεται υηδὲν ἄλλο λέγειν ἣ ὅτι ἔχαστον διὰ 
aI: ~ Nee al, (PN ket) Se, IQ 4 ΕΣ Nes ee Pe 

τοῦτό ἐστι τοῦτο, διότι τοῦτό ἐστιν. οἷον διὰ τί ἢ ψυχὴ ἀϑάνατος; διότι ἡ ψυχὴ 
bya Wea Ἂν Le Vx w lees = AE. ald ἊΝ σ > \ 

20 ἀϑάνατος. διὰ τί ὁ ἄνθρωπος ζῷον; διότι ὃ ἀνῦρωπος ζῷον. ὅπερ ἐστὶ xata- 

γέλαστον. ἀσάφειαν δὲ πάλιν ἐνεποίησε τῇ τε συνήϑει συντομία χρώμενος χαὶ 

τῷ ἐπὶ μόνων στοιχείων Ἰυμνάσαι τὸν λόγον παραδείγματι μὴ χρησάμενος 
ἧς ΝΥ ~ 5 Ὁ, σ = 

χαὶ τρίτον, ὅτι στοιχεῖα λαβὼν χαὶ ταῦτα ὅρους χαλέσας οὐχ ὡς ὅροις 85 
>) we IR ¢ = , aS δι 5 Q ‘ 2 4 Ἀ A ‘ A B ‘ aN I 

αὐτοῖς ἀλλ᾿ ὡς προτάσεσι χέχρηται. λαβὼν yap to A xat τὸ B χαὶ τὸ 
- “ ‘ ΄ 5 5 ΄ 

25 χαὶ χαλέσας ταῦτα ὥρους ἕχαστον ἀντὶ προτάσεως παρείληφεν, οὐδὲν ξένον 

1 ἐλέγομεν] p. 11}22 sq. προτέρων τῇ φύσει V 3 7 om. V ἑτέρων V 

ἡ γενομένη ἃ (F): ἠγνοημένη V 5 μὲν UV παρ᾽ ἡμῖν ὁ UV, at ef. p. 49,5 

6 προτέρων tH φύσει RV post χατασχευάξεσϑαι add. ἡ ἑτέρα Ra 7 πρῶτα a 

8 εἶπον V post τεχμηριώδης add. καὶ λυτὴ UVa, at ef. p. 49,12 9 thy «tA. om. V 

10 χαὶ ta ἑξῆς Us ἀλλ᾽ οὐδὲν ἄλλο Ra 11 μὴ δεῖν εἶναι V ἀπόδειξιν λέγοντας ἃ 

12 post τοὺς add. τὰ RUa ἀποδειχτιχὰ U ante τῷ add. ἐν V 13 χαλουμένης 

om. V post μὲν add. οὖν Ua 13.14 πρῶτον καὶ ἄτοπον ἢ 14 ἑπόμενον 

αὐτοῖς ἃ 16 σαφέστερον V: ἀσαφέστερον R: ἀσαφέστερα a ἀσαφέστερα scripsi: 

σαφέστερα Ua: ὡς σαφέστερον V, om. ὡς R 17 ὡς εἴπομεν om. al ἕτερον Ra! 

17.18 zat φησὶ συμβαίνειν tots λέγουσι κύχλω thy δεῖξιν εἶναι a 18 ἕχαστον om. V 

post διὰ add. τί V 19 ἐστι τοῦτο... δι᾿ ὅτι V: ἐστιν, ἐπειδὴ RUa ὅτι R 
21 πολλὴν R: πολλὴν πάλιν V ἐποίησε V χρησάμενος ἃ 22 τῶν V 

μόνον ἃ γυμνάσϑαι V παραδείγμασι U post χρησάμενος add. * λέγω 

(asterisco in mantissa nihil respondet) δὴ, ὅτι στοιχεῖα παρέλαβεν ἀντὶ προτάσεων a 

23 τρίτον ὅτι RUV: ἔτι a χαὶ ταῦτα ὅρους χαλέσας RUV: ἀντὶ ὅρων a ὅρους (post 

ὡς) Ra 24 post γὰρ add. zat ἃ 25 navtaV προτάσεων RU: fort. προτά- 

σεως 7) προτάσεων εἴληφεν a post οὐδὲν add. τι Ra: te U 
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ποιῶν οὐδ᾽ ἑαυτῷ ἀσύνηϑες. πολλαχοῦ γὰρ τὰ στοιχεῖα ἀντὶ προτάσεων 13! 

παραλαμβάνει" xat γὰρ ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν []ροτέρων ἀναλυτιχῶν τῷ τοι- 

οὕὔτῳ χρησάμενος, λέγω δὴ στοιχεῖα παραλαβὼν ἀντὶ προτάσεων, αὐτὸ δὴ 

τοῦτο ἐπεσημήνατο εἰπὼν ὅτι τὸ A οὐχ ὅρον χαλῶ ἀλλὰ δύο προτάσεις. 7 40 

μὲν οὖν αἰτία τῆς ἀσαφείας αὕτη. λαβὼν δὲ τὸ ἃ χαὶ τὸ Β καὶ τὸ [" 
σι 

τῷ μὲν A χέχρηται ἀντὶ τῶν δύο προτάσεων τοῦ" συλλογισμοῦ ἢ ἀντὶ 
~ ~ 

μιᾶς, ἤτοι τῆς ἐλάττονος, παραλελοιπὼς τὴν μείζονα ὡς ἐνθεωρηυμένην ἐν 

ἐχείνῃ" τῷ δὲ B χέχρηται ἀντὶ συμπεράσματος. χαὶ ἐπεὶ ἢ κχύχλῳ δεῖξις, 

ὅπερ εἶπον, τὸ συμπέρασμα λαβοῦσα ὡς ἐλάττονα πρότασιν χαὶ ἀντι- 

10 στρέψασα τὴν ἑτέραν οὕτω τὴν λοιπὴν χατασχευάζει, πάλιν τῷ μὲν B 4s 

χέχρηται ὡς ἐλάττονι προτάσει, ὅπερ ἣν συμπέρασμα τοῦ πρώτου συλλο- 

Ἰισμοῦ, προσυπαχουομένης πάλιν δηλονότι χαὶ τῆς ἑτέρας, χαὶ οὕτω τῇ λοι- 

πῇ ὡς συμπεράσματι χέχρηται, ἥτις ἣν ἐξ ἀρχῆς μὲν A, χαλεῖ 68 αὐτὸς αὐτὴν 

ΙΓ, ἵνα διὰ τῆς ἑτερότητος τὸ συμπέρασμα δηλώσῃ. ὅτι δὲ tT ἀντὶ τοῦ A παρ- 

15 ἔλαβε, δῆλον αὐτὸς ἐποίησεν" ἐπειδὴ γὰρ συνήσϑετο ὅτι ὅσον ἀπὸ τῆς τῶν στοι- 

ysiwy ὀνομασίας οὐδὲν δοχεῖ ἄτοπον συνῆχϑαι, εἴ γε διὰ μὲν τοῦ A τὸ I} ὃέ- 

ὄξιχται, διὰ δὲ τοῦ Β τὸ [᾿, ἐπαναλαβὼν τὸν λόγον φησὶν ὅτι κείσϑω{ τὸ A oo 

ἐφ᾽ οὗ τὸ [᾿, τουτέστι τὸ αὐτὸ χείσϑω ἡμῖν ὑπάρχον τὸ ἃ τῷ [", χαὶ ὅπερ 

ἦν πρότερον πρότασις, νῦν χείσϑω συμπέρασμα. ὥστε εἰ τοῦ μὲν Α ὄντος 

ο0 τὸ Β ἐστί, τοῦ δὲ Β ὄντος τὸ [᾿ ἐστί, ταὐτὸν δὲ ἦν τὸ A τῷ I, 

συνάγεται ἄρα ὅτι τοῦ A ὄντος τὸ A ἐστίν. ἵνα ὃὲ τοῖς παραδείγμασι 

σαφέστερον ποιήσω τὸν λόγον, φημὶ οὕτως" εἰλήφϑω ἀντὶ μὲν τοῦ A πρό- 

τασις ἢ λέγουσα “ὁ ἄνθρωπος γελαστιχόν᾽, χαὶ συνυ παχουέσθϑω αὐτῇ 13) 

μείζων τις πρότασις ἢ λέγουσα “td γελαστιχὸν vod χαὶ ἐπιστήμης δεχτιχόν᾽" 

συνάγεται δήπου τὸν ἄνθρωπον νοῦ χαὶ ἐπιστήμης δεχτιχὸν εἶναι" χαὶ jG τῷ ́ι 

, Cc 4 ~ , σ cs ~ , 

χεχλήσϑω τὸ τοιοῦτον συμπέρασμα B. ἕπεται οὖν tw A, τουτέστι τι 
ΡΥ ( \ Ὧν» \ , at ‘ ‘ ny ~ 

ἄνϑρωπον γελαστιχὸν εἶναι, τὸ By λέγω δὴ τὸ τὸν ἀνϑρωπον νοῦ χα 

στήμης ὃδεχτιχὸν εἶ 1 et τινος ζητοῦντος πόϑεν ὅτι τὸ A ἐστί, τοι ius δεχτιχὸν εἶναι. χαὶ εἴ τινος ζητοῦντος πόϑεν ὅτι τὸ A ἐστί, του- 

1 ἑαυτοῦ a πολλάχις V post γὰρ add. χαὶ ἃ πρώτων V 2 ἐν τῷ 

δευτέρῳ τῶν Προτ. ἀναλ.] memoriter citare videtur c. 2 p, ὅ9 "20, 24 3 στοιχεῖον V 

προτάσεως V 4 ἐπισημήνατο V. 690 om. ἃ πρότασιν Ra 5 post δὲ 

add. xat V 6 τῶν om. V 6. 1 ἣ ἀντὶ μιᾶς ἤτοι V: ἤτοι RU: ἢ ἀντὶ a 

7 post μείζονα add. ὑπενόησεν R ϑεωρουμένην a 7.8 ἐν ἐκείνω V: ἐν. ταύτῃ; 

sed post ὡς ἃ 9 ὅπερ εἶπον om. V εἶπον] p. 44,26 sq. ἐλαχίστην V 

LEV post ἦν add. to V 12 post προσυπαχουομένης add. δὲ U πάλιν 

post ἑτέρας colloc. al: om. a? 12.13 τὴν Χοιπὴν, RUa? 13 συμπέρασμα R 

αὐτὴν αὐτὸς V 14 ὅτι δὲ bis R 15 ποιεῖ a ἐπεὶ V συνήνετο V 

15.16 τῆς ὀνομασίας τῶν στοιχείων a 16 ἀτοπον συνῆχϑαι δοχεῖ V 16.17 δεῖται V 

18 τὸ (ante 7) om. V τουτέστιν ὅτι τὸ 3 αὐτὸ V τῷ 6 τὸ corr. V! 18. 19 καὶ 

ὃ ἦν V: συνάγεται ἄρα, ὅτι τοῦ ἃ ὄντος, τὸ 7 ἐστίν. ὅπερ οὖν ἂν ἃ 19 πρότασις RUa: 

προτέρα V συμπεράσματα V μὲν τοῦ V 20 τὸ ἡ Ra: τὸ ἃ UV 

δὲ alt. a: yao RUV 21 doa om. V τὸ ἃ RUV: to γ a τοῖς deleverim 

23 συνυπαχουέτω V 24 πρότασις μείζων τις ἃ ἡ λέγουσα om. Ra 

post δεχτιχὸν add. εἶναι V 25 δήπου RUV: δὲ to a 26 τὸ tov U 

27 post δὴ τὸ add. & Ua 
4" 
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τέστιν ὅτι 6 ἄνθρωπος γελαστιχόν, ϑελήσαιμεν εἰς χατασχευὴν τούτου τῇ 18ν 

χύχλῳ δείξει χρήσασϑαι, φαμὲν οὕτως, ὅτι ὁ ἀνϑρωπος νοῦ χαὶ ἐπιστήμης 5 

δεχτιχόν, ὅπερ ἦν, τὸ B, πάλαι μὲν συμπέρασμα, νῦν ὃὲ ὡς ἐλάττων πρό- 

τασις παραλαυβάνεται, χαὶ συνάγεται συμπέρασμα “6 ἀνῦρωπος ἄρα 

5 γελαστιχόν᾽, ὅπερ ἦν, τὸ A, ἐξ ἀρχῆς μὲν πρότασις νῦν δὲ συμπέρασμα, 

δηλονότι χἀνταῦϑα παραλελειμμένης τῆς μείζονος προτάσεως τῆς λε- 

Ἰούσης “τὸ vod xal ἐπιστήμης δεχτιχὸν γελαστιχόν᾽. ἀλλὰ τὸ A [Γ᾽ 
ἐξ ἀρχῆς αὐτὸς ἐχάλεσεν, ὡς εἶπον, τῇ ἑτερότητι τὸ συμπέρασμα δεῖξαι 10 

eld ~ δι > \ εὐ , \ σ σ > , 

βουλόμενος: τελευταῖον 6& ἐπαναλαβὼν tov λόγον φησὶν ὅτι ὅπερ ἐχάλεσα 

10 I’, τοῦτό ἐστιν ὅπερ ἐξ ἀρχῆς ἐχάλουν A. εἰ οὖν τοῦ ἃ ὄντος τὸ Β ἐστί, 
~ ὯΝ yy \ Wee ΄ σ > ‘ > eee ~ ~ v Vv 

tod 6& B ὄντος τὸ [᾿ ἐστίν, ὅπερ ἐστὶ ταὐτὸν τῷ A, tod B apa ὄντος 

τὸ A ἐστίν: ἀλλὰ μὴν tod A ὄντος τὸ Β ἦν: tod A ἄρα ὄντος τὸ A 
ἐστίν. οἱ ἄρα χύχλῳ δείχνυσϑαί τι λέγοντες οὐδὲν ἕτερόν φασιν ἣ ὅτι 

ἕχαστον ἐπειδὴ ἔστι, διὰ τοῦτο ἔστι. δυνατὸν δέ, ὅπερ εἴπον, τὸ A ἀντὶ 

15 τῶν δύο προτάσεων παραλαμβάνειν. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἐν τῇ ἀντιστροφῇ τοῦ 15 
συλλογισμοῦ λέγοντες “τοῦ B ὄντος τὸ [᾿ ἐστί, τουτέστι τὸ A ἐστί᾽ λαυβαά- 
vousy τὸ ἃ οὐχ ἀντὶ τῶν δύο προτάσεων ἀλλ᾽ ἀντὶ μιᾶς. ὅπερ συμπέρασμα ποιού- 

ucta, ἵνα μὴ δόξωμεν ἐν τῇ ἀντιστροφῇ τοῦ A τὰς δύο προτάσεις ὡς ἐν συμ- 

περάσματι παραλαμβάνειν, διὰ τοῦτο χάλλιον ἔχαστον τῶν στοιχείων ἀντὶ μιᾶς 
20 προτάσεως παραλαμβάνειν συνεπινοουμένης τὴς λοιπῆς χατὰ τὸν τῶν ἐνθυμη- 

μάτων τρόπον’ οἷον 6 δεῖνα χαλχωπιστής" οὐχοῦν μοιχός, συνυπαχουομένης 20 

δηλονότι χαὶ τῆς μείζονος τῆς λεγούσης “nas χαλλωπιστὴς μοιχός᾽. οὕτως 

οὖν χἂν εἰ λέγωμεν “6 ἄνϑρωπος γελαστιχόν, ὃ ἄνϑρωπος ἄρα νοῦ χαὶ ἐπι- 

στήυνης δεχτιχόν᾽, χατὰ παράλειψιν συνεπινοοῦμεν χαὶ τὴν μείζονα τὴν λέγου- 

ιῷ οι 

ς - ΄ . 

σαν ᾿ τὸ γελαστιχὸν νοῦ χαὶ ἐπιστήμης δεχτιχόν᾽. 
SY 7 >. ~ Sy , . \ 3 IN >? 5 Συμβαίνει δὲ τοῖς λέγουσι χύχλῳ τὴν ἀπόδειξιν εἶναι οὐ 

΄ ~ ~ , Σὰ 

μόνον τὸ νῦν εἰρημένον, τουτέστιν ἐχ τῶν ὑστέρων τὰ πρότερα χαὶ ἐχ 
~ ~ 5 , οἵ wv 5 μὴ 

τῶν μεριχῶν τὰ χαϑόλου δείχνυσϑαι, ἀλλ᾽ οὐδὲν ἄλλο λέγειν ἡ 
σ - Μ > QA ~ v , ae \ 5 Ἁ - bated ΕῚ 

OTL τοῦτο EOTLY, ETELON τοῦτη EGTL, τοῦτεστι τὸ TA ALTA τῶν αὐτῶν ~o 

4 , κε " 5 , σ 

80 χαὶ πρότερα χαὶ ὕστερα εἶναι χαὶ γνωριμώτερα χαὶ ἀγνωστότερα, ὅπερ 

ἄτοπον. 

1 ὅτ᾽ om. V γελαστιχὸς V ϑελήσομεν RV 2 post φαμὲν add. οὖν RU 

ὅτι om. V 4 post παραλαμβάνεται add. συνυπαχουομένης χαὶ τῆς μείζονος χατὰ ἀντιστρο- 

φὴν, τῆς λεγούσης τὸ νοῦ χαὶ ἐπιστήμης δεχτιχὸν, γελαστιχὸν ἃ 6 δηλονότι---τ γελαστιχόν 

om. a Ty δ᾿ τὸ ἡ Wictconpa 8 ἐξ ἀργῆς post ἐχάλεσεν colloc. a 9 τελευ- 
ταῖος V ὃν post ὅπερ add. ἐξ ἀρχῆς a 106 V ἐχάλεσα V 

ante ἃ prius add. τὸ U yap V Loe 3 alt. V: a Ra, post ἄρα U 
12 ἄρα a R 14 ἐπεὶ V εἶπον] p. 91,6 post εἶπον add. ὅτι R 15 ἐπεὶ R 

16 8 RUa: a V 18 post ποιούμεθα add. διὰ τοῦτο R 19 λαμβάνειν Ra 

ante διὰ add. zat RUV: om. a 19 βέλτιον a: πάλιν UV 20 post παραλαμβάνειν 

add. ἀλλὰ UV: ὡς a τῆς λοιπῆς συνεπινοουμένης a τὸν om. V 22 xat 

om. V 23 οὖν Ra: om. UV καὶ a et om. V λέγομεν Ra 

ante ὁ prius add. εἰ RUa γελαστιχὸς Ra 24 δεχτιχὸς R χατὰ --- 25 δεχτιχόν 

om. V χατὰ παραλογισμὸν Rat 20 δὲ om. V 21 ὕστερον V 

28 co R οὐϑὲν V 29 τὸ om. V post αὐτὰ add. ταῦτα V 30 6 V 
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me ~ > σ ~ ~ , “ιν 

». 72635 Δῆλον δὲ ὅτι τοῦτο συμβαίνει τριῶν ὅρων τεϑέντων. 13" 

Todto. φησί. συμβαίνει τοῖς λέγουσι χύχλῳ τὴν ἀπόδειξιν εἶν ἘΠῚ , φησί, συμ! ει τοῖς λέγουσι χύχλῳ τὴν ἀπόδειξιν εἶναι, [χαὶ] 
> ao ~ Vv ~ » ~ ~ 

OTL τοῦτο EGTLY, EL τοῦτο EGTL, τριῶν τεϑέν τῶν ὅρων. χαὶ TOUTO 

, “Ὁ ») fs , ~ al 

ἰχότως, ἐπειδὴ χαὶ ἢ ἀπόδειξις τοὐλάχιστον ἐκ τριῶν ὅρων" τοῦτο Gs, 
4 o, 

5 ἐπειδὴ χαὶ πᾶς συλλογισμός" ᾿νε) 

τριῶν μὲν ὅρων προτάσεων δὲ δύο. 

p. 72036 Τὸ μὲν γὰρ διὰ πολλῶν ἣ δὲ ἀν ἀναχάμπτειν φᾶναι 

οὐδὲν διαφέρει, δι᾿ ὀλίγων δ᾽ ἣ δυοῖν. 

Δυνατὸν γὰρ δήπου συνϑέτῳ συλλογισμῷ χρωμένους διὰ πλειόνων 

* χαὶ οὐδὲν δια- σ la C Ne , ~ ΄ Ὁ ἡ» 
10 τε ὅρων συλλογίζεσϑαι χαὶ ἀναχάμπτειν τῇ χύχλῳ δείξει 

΄ v ΄ Sen aa 2 » > ΄ Η͂ ΄ Saye 535 , ᾿ 

φέρει, εἴτε πλείους εἰσὶν of ὅροι εἴτε ἐλάττους. τὸ μέντοι Gt ἐλαττόνων Bd 

7 ge usy ὅρων δύο δὲ τ το οεῦν λέγειν τὴν ἀνάχαμψιν γίνεσϑαι ἀδύ- 
ὃέ >? , , 

vatov, ἐπειδὴ μηδὲ συλλογισμὸν ἐνδέχεται δ ἐλαττόνων γίνεσθαι. 

> ΟἹ \ ~ Vv 

p. 72537 Ὅταν yap τοῦ A ὄντος. 

2 ry , v - 5 ΄ ΄ “" Sy ~ fed yv 

15 Τουτέστιν ἤτοι τῆς ἐλάττονος προτάσεως ἢ ἀμφοῖν, ὥσπερ εἰπομεν. 
| i | rT ‘ 

Ler | c ? ix ‘4 KONDO γΡῸ x p. 72638 “EE ἀνάγχης ἢ τὸ Β. 

Τουτέστι τὸ συμπέρασμα. 

p. 72038 Τούτου δὲ τὸ I. 
. 

a a ΄ as ~ ΕΣ ΄ σ ” ‘ ΣΕ . ~ ΄ ΄ 

[odton δέ, τοῦ B δηλονότι, ὅπερ εἴληπται μὲν ἐξ ἀρχὴς ὡς συμπε- 
- at ἊΝ ’ ΄ ΄ ΄ 

20 pasua, νῦν ὃὲ ὡς πρότασις" τὸ ὃὲ 1, ὡς εἴπομεν, ὡς συμπέρασμα παρα- 

λαμβάνει: ὥστε τοῦ A ὄντος ἐξ ue τὸ [᾿ ἐστίν. ἀλλὰ Ἶ I ταὐτὸν 

παραλαμβάνει τῷ A, ὡς ἐφεξῆς δείχνυσι" φησὶ γοῦν οὕτως" 40 

Y> . ~ v "» , ‘ > ΄ a) 

p. 72n39 Εἰ δὴ tod A ὄντος avayxy τὸ Β εἶναι, τούτου 6 ὄντος 
~ t 4 5 ) > ‘ 

τὸ A (τοῦτο yap ἦν τὸ κύχλῳ), χείσϑω τὸ A ἐφ᾽ οὗ τὸ hs 

25 “Ὁρᾷς ὅτι ἄνω λέγων τοῦ A ὄντος ἔσται τὸ Γ τὸ [᾿ ἀντὶ τοῦ A παρε- 45 

λάμβανεν. ἰδοὺ οὖν ἐνταῦϑα σαφῶς φησιν ὅτι τοῦ Β ὄντος ἀνάγχη τὸ ἃ 

1 ἐχτεϑέντων V 2 τοῦτο---ὃὁ ὅρων om. V χαὶ delevi 4 éxet V 

5 éxet RV χαὶ alt. om. RUa 5.6 τοὐλάχιστον μὲν ἐκ τριῶν Ua: ἐκ τριῶν 

μὲν τοὐλάχιστον V 7 τοῦτο γὰρ V δι᾿ om. R 8 δυεῖν 6 δυοῖν corr. V! 

12 ἢ R: τῶν UVa ὃυεῖν V λέγω V 13 ἐπεὶ V συλλογισμὸν] hue 

usque V 15 μείζονος RK εἴπομεν] p- 51,0 19 δέ, τοῦ Waitz Organ. II 

p. VIII: tod R: δὲ to Ua 20 εἴπομεν] p. 51,14 hapBaver R 26 yobv U 

σ ‘ ig , ΝΡ 95 2 , 

WOTE χαὶ ἢ χύχλῳ οξιςις τοὐλάχιστον εχ 30 
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εἶναι. χαὶ ὅτι ὅπερ νῦν ἐλάμβανεν A, ἐχεῖ Γ᾿ ἐχάλει, ἐπήγαγε λέγων xetodw 18ν 
x c in 

A ἐφ᾽ οὗ τὸ [", ὡσανεὶ ἔλεγεν “ἔστω τὸ A ὅπερ τὸ 1". 

». ἴ81) Τὸ οὖν τοῦ Β ὄντος τὸ A λέγειν εἶναι. 

᾿Ἰδοὺ πάλιν ἔτι σαφέσερον στ, τοῦτ᾽ αὐτὸ σαφῶς λέγων ὅτι, 

5 ὅταν χεχρημένος τῇ χύχλῳ δείξει εἴπω ὅτι τοῦ Β ὄντος ἔστι τὸ A, οὐδὲν 

ἄλλο λέγω ἣ ὅπερ πρότερον ἔλεγον, ὅτι tod B ὄντος ἔστι τὸ Wis 50 

p. 7323 Τοῦτο δὲ ὅτι τοῦ A ὄντος τὸ I. 

Τοῦτο δέ, φησίν, τὸ 1" ἐξ ἀρχῆς ἐδείχνυμεν, ὅτι τοῦ A ὄντος ἐξ 

ἀνάγχης χαὶ αὐτὸ ἣν, εἴ γε τὸ μὲν B διὰ τοῦ A ἐδείχνυτο, τὸ δὲ LP διὰ 
XOX 

10 τοῦ Be ἀλλὰ τὸ [᾿ ταὐτὸν δέδειχται τῷ A+ ὥστε συνάγεται οὐδὲν ἄλλο ἢ 

ὅτι τοῦ Α ὄντος τὸ Α ἔστιν. 

) 40 Od i: ἀλλ ΟΕ τοῦτο δυνατόν. πλὴν ἐπὶ τούτων ὅσα 
p- 6 Uf 

TETAL, ὥσπερ τὰ ἴδια. | 

“Ὅτι τῇ τες δείξει οὐδὲ αὐτὸ τοῦτο συμβαίνει [τὸ] ἐπὶ πάντων τὸ αὐτὰ 14: 

15 δι’ ἑαυτῶν ἀποδειχνύναι, πλὴν εἰ μὴ τρεῖς ὅροι παραληφϑῶσιν οὕτως ἔχοντες 

πρὸς ἀλλήλους ὥστε ἕχαστον πρὸς τοὺς λοιποὺς ἀντιστρέφειν, τουτέστιν ὥστε 

ἐξισάζειν αὐτούς. ταὐτὸν δέ ἐστιν εἰπεῖν ὅτι δεῖ ἐξ ἰδίων αὐτοὺς συγχεῖ- 

σϑαι: οἷον ἄνϑρωπος, γελαστιχόν, νοῦ χαὶ ἐπιστήμης δεχτιχόν: ἕχαστον 
φι γὰρ τούτων πρὸς τὰ λοιπὰ ἀντιστρέφει. εἰ γὰρ μὴ εἶεν οὕτως χείμενοι 

aed XO. CO ~ / > /F ΄ C > i >, Y ἊΣ N 
20 of ὅροι. οὐδὲ ὅλως tH χύχλῳ δείξει χρήσασϑαι δυνατὸν" οὐ {ap δυνατὸν 

» ΄ ’ Y. ΄ ΟΝ x 

ἀντιστρεαι τὰς προτάσεις, εἴπερ ἢ χαϑόλου χαταφατιχὴ οὐ πρὸς ἑξαυτὴν 
εἰ 

A) 

ἀντιστρέφει ἀλλὰ πρὸς THY μεριχὴν χαταφατιχήν. 

ct \ x ay , a 75 σ ΡΥ ΚΝ 7 ) > , 

p. 7387 Ενὸς μὲν οὖν χειμένου δέδειχται ὅτι οὐδέποτ ἀναγχη 

εἶναί τι ἕ 

? al ar τ 3 4 σ΄ ςς κω / ~ oC QO / ὟΣ 

25 Βπειδὴ εἶπεν dvwtépw, ὅτι “᾿ τοῦτο συμβαίνει τριῶν ὅρων τεϑέντων᾽᾽, 

yor ὅτι δ ἐλαττόνων οὐχ ἐνδέχεται, αὐτὸ τοῦτο νῦν ἐνταῦϑα ἐπαναλαβών 10 
> > , ~ 7 ~ ~ ΄ 

φησιν, ὅτι δέδειχται ἴον ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν Avahuttx@y τῶν προτέρων, 
, Ψ 38 

ὅτι ἑνὸς χειμένου εἴτε ὅρου εἰἶτε ποτ Ὡς συλλογισμὸν γενέσϑαι ἀδύνατον. 
7 \ SPA cv ’ bat ww >) 

οὔτε “ἀρ ἐὰν εἴπω ᾿ἄνϑρωπος᾽ ἣ ‘Aides 7 ὅτι ὃ ἀνϑρωπος ζῷον ἐστι, 
Rees b ‘ | | ‘ ? 

1 νῦν ἐχάλεσεν R 3 τὸ γοῦν τοῦ al: τοῦ οὖν a? λέγειν εἶναι Ua! (F): inv. ord. 

Arist.: εἶναι om. Ra? (A et pr. B, dun) post εἶναι add. εἰπὼν Ua! 4 ἰδοὺ πάλιν 

om. a! ἐξηγήσατο τὸ αὐτὸ a? 7 post ὄντος add. ἔστι a: post 7 Arist. (om. n ἢ 

8 δέ om. R 11 post ὄντος add. ἀνάγχη τὸ 7 εἶναι. τουτέστι τοῦ ἃ ὄντος a 

12 ἐπὶ τούτων ἃ Arist.: om. RU 14 [τὸ]---τὸ scripsi: τὸ---τὰ libri 15 ἑαυτοῦ Ra 

20 χρήσει δείξασϑαι U 24 τι εἶναι a Arist. 25 ἀνωτέρω] p. 72635 26 αὐτὸ 

om. a 27 τῶν προτέρων ἀναλυτιχῶν R post ἀναλυτικῶν add. δηλαδὴ a 

ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν Ἄναλ. τ. zp] 6. 2 p. 53016 sq. cf. 115 p. 848 10 sq. 28 κειμένου 

ὅρου ἢ ἃ 29 ὅτι ζῶον ἀἄνϑρωπος U ] : 
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συναχϑήσεταί τι συμπέρασμα ἐξ ἑνὸς τούτων, εἴπερ συλλογισμός ἐστι 14: 
, > ? , ‘ ὍΝ ‘ ~ o ΄ ~ , 

“λόγος ἐν ᾧ τεϑέντων οὐ τινὸς ἀλλὰ τινῶν ἕτερόν τι τῶν χειμένων 

συμβαίνει᾽". 

ἘΞ ΄ Aha Le o Μ “ ¢ ‘ ed Q / ~ 
p. 7329 Λέγω ὃ ἕνός, ὅτι οὔτε ὅρου ἑνὸς οὔτε ϑέσεως μιᾶς 15 

τεϑείσης. or 

΄ σ 5 ΄ ῶ 7 > , ~ \ > o 
ΠΠαρατηρητέον ὅτι τὴν πρότασιν ϑέσιν ἐχάλεσε. τοῦτο δὲ εἶπον, ὅτι 

ἄνω μὲν διαιρῶν τὰς ἀμέσους προτάσεις τὴν διαίρεσιν ἐποιήσατο εἰς τὸ 

ἀξίωμα χαὶ τὴν ϑέσιν, τὴν 2 ϑέσιν διεῖλεν εἴς te τὰ αἰτήματα “χαὶ τοὺς 
δρισμούς, νῦν ὃὲ χοινῶς πᾶσαν πρότασιν ϑέσιν ἐχάλεσεν. 

o a 2 
dy. as aX ‘ 5 ΄ > a7 

10 p. 73410 Ex δύο δὲ ϑέσεων πρώτων xat ἐλαχίστων ἐνδέχ 

εἴπερ χαὶ συλλογίσασϑαι. 

Τουτέστι τὸ ἐλάχιστον ἐχ δύο. πρώτων δέ, τουτέστι τῶν ἁπλουστά- 20 

των, ἐπειδὴ ὁ συλλογισμὸς ὃ ἐχ πλειόνων προτάσεων συγχείμενος οὐχ ἐχ 

πρώτων σύγχειται, GAN ἔστι σύνϑετος ἐχ προσυλλογισμῶν χατεσχευασμένος. 

15 ὁ μέντοι ἐχ δύο προτάσεων συγχείμενος συλλογισμὸς Ex πρώτων τούτων 

προσεχῶς ἔχει τὴν γένεσιν. τὸ δ᾽ εἴπερ χαὶ συλλογίσασϑαι ἀντὶ τοῦ 
“ἐπειδὴ χαὶ χαϑόλου 6 συλλογισμὸς τοὐλάχιστον ἐχ δύο προτάσξων σύγχει- ον 

ται, ὥστε χαὶ 7 χύχλῳ δεῖξις". 

Ἢ τ ~ ~ ‘ 

p. 73811 “Eav μὲν οὖν τὸ te A τῷ B χαὶ τῷ LT Exytar xat% 

20 ταῦτ᾽ ἀλλήλοις xat tw A, οὕτω μὲν ἐνδέχεται ἐξ ἀλλήλων 
, , ΄ ~ ΄ 

δειχνύναι πάντα τὰ αἰτηϑέντα ἐν τῷ πρώτῳ σχήματι. 

΄ o ε ῃ 7 Y> - σ \ > 
τρεῖς OPOt Ot TEVEVTES Gta WOlY WOTE χαὶ AyYTt- = ἴω ς a On a a - < ων“ Q- Cs Φ = 

στρέφειν πάντας πρὸς πάντας, τότε δυνατὸν ἀντιστρέψαντας τὴν μείζονα 
τῶν προτάσεων χαὶ ταύτην συνϑέντας μετὰ τοῦ συμπεράσματος οὕτω τὴν 30 

25 λοιπὴν δειχνύναι" ὁμοίως χαὶ τὴν μείζονα δυνατὸν ἀποδεῖξαι τῇ χύχλῳ 

δείξει ἀντιστρέφοντας τὴν ἐλάττονα χαὶ ταύτῃ συνάπτοντας τὸ συμπέρασμα 

συνάγειν τὴν μείζονα. τοῦτο δὲ ἐν τῷ πρώτῳ σχήματι μόνον δυνατόν, 

ὡς δέδειχται ἐν τῷ περὶ συλλογισμοῦ. 

ν. 73815 Δέδειχται δὲ χαὶ ὅτι ἐν τοῖς ἄλλοις σχήμασιν ἣ οὐ 

30 γίνεται συλλογισμὸς ἣ οὐ περὶ τῶν ληφϑέντων. 

Ἔν yap τῷ δευτέρῳ τῶν []ροτέρων ἀναλυτιχῶν πολὺν λόγον ἐποι- 

2 λόγος χτλ.] Anal. Pr. 11 p. 24018 2 τινῶν οὐ τινὸς ἃ 4 ὅτι om. R 

7 ἄνω] ὁ. 2 p. 72814 sq. 8 post zat prius add. εἰς U τὴν δὲ Ra: zat τὴν U 

9 ὅρους R 12 tovtéstr—éx om. a 15 post τούτων add. τὸ U 17 xat 

om. Ua 19 τε αὶ Arist.: om. Ua 20 τὸ a ;U post μὲν add. οὖν Ua 

21 τῷ om. a 22 post éav add. pév a 27 συνάγειν τὴν μείζονα deleverim 

30 παρὰ R 31 ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν [΄ροτ. ἀναλ.} c. 5 p. 57218 sq. 
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ἥσατο περὶ τῆς χύχλῳ δείξεως, ἐν οἷς ἔδειξεν ὅτι ἐν μὲν tH πρώτῳ 14: i Ι ‘ ‘ 

σχήματι, εἰ ληφϑεῖεν οἱ ὅροι ἀντιστρέφοντες πρὸς ἀλλήλους, δυνατὸν ἐχάστην 

τῶν προτάσεων τῇ 
ed 

χύχλῳ δείξει συλλογίσασϑαι, ἐπὶ μέντοι τῶν λοιπῶν 

σχημάτων οὐχέτι τοῦτο ἐνδέχεται, ἀλλ ἣ οὐδὲ ὅλως δείχκνυταί τι 7 ἕτε- 40 

5 pov τι παρὰ τὸ προχείμενον. οἷον εἰ 
c 

εἴποιμεν ἐν τοῖν σχήματι οὕτω 
-\ \ \ \ DAG , XN 39 \ i py 

τὸ γελαστιχὸν χατὰ παντὸς ἀνθρώπου, τὸ γελαστιχὸν xat οὐδενὸς λίθου 

χαὶ ϑελήσαιμεν τῇ χύχλῳ δείξει ἐχάστην τῶν ἄλλων προτάσεων χατα- 

σχευάσαι, τὴν μὲν χαταφατιχὴν οὐδ᾽ ὅλως δυνάμεϑα δεῖξαι, εἴ ye ἐν παντὶ 

συλλογισμῷ τῇ χείρονι τῶν προτάσεων ἕπεται τὸ συμπέρασμα" ἀντιστρα- 

10 φείσης γὰρ τῆς ἀποφατιχῆς χαὶ τοῦ συμπεράσματος εἰλημμένου ὡς προτά- 45 

σεως δύο ἀποφατιχαὶ γίνονται ἐν τῷ πρώτῳ σχήματι, χαὶ οὕτως οὐδὲν 
Ω 7 > > Ψ cr vw © ? 74 Ne ΄"ς ) 

συναχϑήσεται. οἷον εἰ εἴποιμι 6 ἀνϑρωπος χατ οὐδενὸς λίϑηυ΄. 

ὅπερ ἦν συμπέρασμα, “ὃ λίϑος xat οὐδενὸς ελαστιχοῦ,. ὥστε τὴν 

υὲν χαταφατιχὴν δεῖξαι ὅλως οὐχ ἐνδέχεται. εἰ δὲ τὴν ἀποφατιχὴν 
15 δεῖξαι ϑελήσομεν, αὐτὴν μὲν οὐ δείκνυμεν, τὴν δὲ ἀντίστροφον αὐτῇ 

a ™ 
al 
Ὡν Gat δυνάμεϑα οὕτως" τὸ γελαστιχὺν xat’ οὐδενὸς λίϑου, τὸ γε- 

λαστιχὸν χατὰ παντὸς ἀνϑρώπου. ἢ δὲ ἀντιστροφὴ οὕτως: 6 λίϑος 

χατ᾿ οὐδενὸς ἀνθρώπου, 6 ἄνϑρωπος χατὰ παντὸς γελαστιχοῦ, χαὶ CURE 

“ὁ Atos ἄρα χατ᾽ οὐδενὸς γελαστιχοῦ. ἠϑέλομεν GE ἡμεῖς δεῖξαι ὅτι τὸ 50 

20 γελαστιχὸν χατ᾽ οὐδενὸς λίϑου. εἰ δέ τις εἴποι ὅτι ἀντιστρέφοντος τοῦ 

συμπεράσματος ὀείχνυται τὸ ζητούμενον τ γὰρ ὃ λίϑος χατ᾽ οὐδενὸς 

“πὸ δῆλον ὅτι χαὶ τὸ γελαστιχὸν zat’ οὐδενὸς λίϑου), ἀλλ᾽ ἡμεῖς 

gapev ὅτι αὐτόϑεν ἄνευ τῆς ἀντιστροφῆς οὐ συνάγεται TO ἐξ ἀρχῆς. 
fe het τε; : 

ἰστέον μέντοι ὅτι δυνατὸν μὴ εἰς τὸ πρῶτον σχῆμα avayovtas τὸν συλλο- 

γισμὸν ἀλλὰ φυλάττοντας τὸ ἴδιον τοῦ δευτέρου σχήματος δεῖξαι τὴν ἀπο- τῷ on 

, τ - ᾽ τ. ΄ 
φατιχήν. ἔστω GE 4 συλλογισμὸς οὕτω τὸ γελαστιχὸν κατ᾽ οὐδενὸς λίϑου, 

Ἁ 5 pi oA ’ ? / 7 ὃ γελαστιχὸν χατὰ παντὸς ἀνθρώπου, 6 ἄνϑρωος | ἄρα xat’ οὐδενὸς λίϑου. 14" 

Ms A ν τούτῳ οὖν τῷ συλλογισαῷ, ἐὰν λάβω τὸ συμπέρασμα χαὶ ἀντιστρέψω 

on 
\ , 

τὴν χαταφατιχὴν πρότασιν, τὸ εύτερηον φυλάττω σχῆμα χαὶ συμπεραίνω 
‘ Ss CY ov ¢ a ‘ x, 7 ΄ 

80 τὴν ἀποφατιχὴν π ρότασιν οὕτως: ὃ ἄνθρωπος χατ᾿ οὐδενὸς λίϑου, ὃ 
v 5 τὴ ’ 

ἀνϑρωπος χατὰ ee YEhASTLXOD, χαὶ συνάγεται τὸ γελαστιχὸν χατ 
7. \ TLE >) art Vv ΄ , ΄ ar 

οὐήξνης λίϑου. ἐν GE τῷ τρίτῳ σχήματι αν wey 0 φιλόσοφος .ηῦξν 

συνάγεσθαι τῇ χύχλῳ δείξει διὰ τὸ usps πάντα συνάγεσϑαι ἐν τῷ τρίτῳ 

σχήματι" μεριχοῦ ὃξ ὄντος τοῦ Sasi ἊΣ εἰ ϑελήσομεν δεῖξαι μίαν ὅ 

35 τῶν προτάσεων χαϑολιχὴν οὖσαν, τῇ χύχλῳ δείξει οὐ δυνατόν: λαμβάνοντες 

γὰρ τὸ συμπέρασμα περιχὸν (ὃν) χαὶ τὴν ἑτέραν τῶν προτάσεων ἐπὶ μέρους 

4 τοῦτο οὐχ a ἄλλως ἃ 4 τι ἕτερον U ὃ χείμενον ἃ εἴποιμεν ἃ: 

εἴπομεν U: εἴπωμεν R post ἐν add. τῷ R 7 ϑελήσαιμεν a: ϑελήσομεν R: 

θελήσωμεν U 8 δυνάμεϑα post δεῖξαι colloc. U: δυνησόμεϑα a 10 οὖν καὶ 

11 γίνονται post πρώτῳ colloe. R τῷ OM. ἃ οὐδὲν οὕτω ἃ 13 ἡ U 

15 ἀντιστροφὴν αὐτῆς a? 16 τὸ yehustexov—I17 οὕτως om. a! - 21 εἰ yap— 

22 λίϑου om. a 23 ye scripsi: te Ua: om. R 27 6 ἄρα ἀνϑρωπος R 

29 ἀντιφατιχὴν U ol zat om. a 32 ἔλεγεν] Anal. pr. IL 7 p. 5839 sq. 

06 ὃν addidi ἐπὶ μέρους RUa?: ὅπως av ἔχοι αἱ 
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o 4 ΑΙ ’ oe, ‘ Nx Ξ ced σ = 2 7 ie oe , 2 ~ - 

οὕτω συνάξομεν τὴν λοιπήν. ἐγὼ δέ φημι ὅτι ὥσπερ ἐφ᾽ ὧν ἔϑηχα ἐν τῷ 14» 
, ΄ . , - 4 ‘ ° ‘ ΄ ~ 

πρώτῳ σχήματι παραδειγμάτων, ὁ ᾿Δριστοτέλης διὰ τὸ ἐξισάζοντας λαβεῖν 

τοὺς ὅρους χαίτοι τῆς χαϑόλου χαποιροτίηε μὴ πρὸς ἑαυτὴν ἀντιστρεφούσης 10 
fa ΄, ΄ μ“ 

ὁμοίως, ὡς εἶπον, διὰ τὸ ἐξισάζειν τοὺς ὅρους συνεχώρει ἀντιστρέ ἔφειν 
" 

πρὸς EQUTYY τὴν χαταφατιχήν, οὕτως μὴ ἄτοπον χαὶ ἐπὶ τοῦ τρίτου qo 

σχήματος τῶν ὅρων ἐξισαζόντων χαϊόλου te συνάγειν τὸ συμπέρασμα χαὶ 

χαϑόλου συναχϑέντος οὕτω tH χύχλῳ deter χαὶ τὰς προτάσεις ἀποδειχνύναι 

δυνατόν" οἷον 6 ἄνϑρωπος χατὰ παντὸς γελαστιχοῦ, τὸ νοῦ χαὶ ἐπιστήμης 

δεχτιχὸν “ATH παντὸς γελαστιχοῦ, ὁ ἀνϑρωπος ἄρα χατὰ παντὸς νοῦ χαὶ 

10 ἐπιστήμης δεχτιχοῦ. τὴν μὲν οὖν ἐλάττονα πρότασιν δείχνυμι τῇ εἰς τὸ 

πρῶτον σχῆμα ἀναλύσει λαβὼν τὸ συμπέρασμα χαὶ τὴν μείζονα: τὴν δὲ 1Ὁ 

μείζονα οὐχ οἷόν τε δεῖξαι οὔτε τῇ ἀναγωγῇ τῇ εἰς τὸ πρῶτον σχῆμα 

οὔτε δι’ αὐτοῦ τοῦ τρίτου. 

= ΟῚ 2} \ Ὁ) IN 7 v5 ) VSP > > b] rt 
p- 194 21 ΠΕ ὦ (οὐνατον ἄλλως εχξ "Ἐν ETLOTY μὴ 

nn » νὰ > Ν ΝᾺ 

15 ἁπλῶς, ἀναγχαῖον ἂν εἴη τὸ ἐπιστητὸν τὸ χατὰ τὴν ἀποδει- 

\ 

λέξας τούς te μηδενὸς εἶναι ἀπόδειξιν λέ ἘΠῚ τοὶ Ἔ 
“ἈΕῚ ας τοὺς τεῷ υηώξνης ELVAL ATOOELELY YOvTas χαὶ τοὺς TAVTA 

ἀποδειχτὰ εἶναι ὑποτιϑευένους νῦν λοιπὸν ἐπάνεισιν ἐπὶ τὸ ἐξ αρχὴς" 20 

- nee Ax τος ἐν» ΄ , >) ¢ b) > Δ 2 ΄ 5 ‘ 

τοῦτο δὲ ἦν διδάξαι τί ποτέ ἐστιν ἢ ἀποδειχτιχὴ ἐπιστήμη. χαὶ ἐπεὶ 

20 ταύτην οὐ δυνατὸν εἰδέναι τὸν wn γνόντα τίνων ἐστὶν ἢ ἀπόδειξις. ἀναλαυ- 

βάνει τὸν περὶ τούτων λόγον καὶ διδάσχει τὴν ὑποβεβλημένην τῇ ἀποδείξει 

ὕλην. χαὶ φησὶν ὅτι ἢ ἀπόδειξις οὐχ ἁπλῶς ἐστιν ἀληϑῶν ἐπιστήμη μόνων 
2) ’ \ fal 5) SPIRAL " v > x ~ 5 » 

ἀλλὰ χαὶ ἃ μὴ ἐνδέχεται ἄλλως ἔχειν. εἰ δὲ τοῦτο, ἀναγχαῖον apa 

ἐστὶν ἢ ἀπόδειξις. εἰ ὃὲ ἀνα Ἰχαῖον; ἀνάγχη δήπου χαὶ ἐξ ἀναγχαίων προ- 

τῷ qn τάσεων εἶναι αὐτήν: οὐ γὰρ -ἐνδέχεται ex μὴ ἀναγχαίων προτάσεων 2 

ἀναγχαῖόν τι ἀποδεῖξαι. ὥστε ἐπεὶ ἀναγχαῖον ἢ ἀπόδειξις χαὶ ἐξ ἀναγχαίων 

προτάσεων, δεῖ, φησί, λαβεῖν ἡμᾶς τίνα τέ ἐστι τὰ ἀναγχαῖα προβλήματα 

ὧν ἐστιν ἢ ἀπόδειξις, χαὶ τίνες at τοῦ ἀναγχαίου προτάσεις ἐξ ὧν ὁ ἀπο- 

δειχτιχὸς γίνεται συλλογισμός. GAN ἐπειδὴ πᾶσα πρότασίς τι χατά τινος 

80 καταφάσχει ἤ τι ἀπό τινος ἀποφάσχει, χαὶ τοῦτο 7 χατὰ παντὸς ἢ χατὰ 

τινός, χαὶ ἣ xa’ αὑτὸ ἣ χατὰ συμβεβηκός, ὃ δεῖ δὲ τὰς ἀποδειχτιχὰς προ- 

τάσεις “ATH παντός τε ἣ χαταφάσχειν 7 ἀποφάσχειν χαὶ χαϑ' αὑτὸ χαὶ μὴ 30 

1 οὕτω seripsi: οὐ RUa τὸ λοιπὸν al ὅτι om. Ua! ἔϑηχα (scil. p. 54,18) 

scripsi: ἔϑηχεν RUa 1.2 παραδειγμάτων ἐν τῷ πρώτῳ σχήματι al 2 6 ἀριστο- 

τέλης post 1 ὥσπερ colloc. a: ὁ om. U 3 καίτοι--- καταφατιχήν RUa*: οὐδὲν ἐκώλυε 

amy χαϑόλου καταφατιχὴν thy πᾶς ἄνος γελαστιχὸν ἀντιστρέφειν εἰς ἑαυτὴν al 5 ante 

οὕτως add. xat RUa?: om. Ta! py Ua?: τί R: οὐδὲν al 6 συνάγεσϑαι a 7 συνα- 

γομένου a 9 ante vod add. tod RUa: om. T 15 τὸν (ante χατὰ) R .16 ἐπι- 

στήμην om. R 17 te om. a 18 ἀποτιϑεμένους a 19 δεῖξαι U 20 γνῶναι--- 

εἰδότα a 21 ἐνυποβεβλημένην R 22 φησὶ γοῦν, om. καὶ U ἀληϑῶν ἐπιστήμη ἐστὶ a 

et om. ἐπιστήμη R 22.23 immo ἀλλὰ μόνων ἃ χαὶ 23 ἀναγκαίων seripserim, at cf. 

vs. 24 et 26 26 ὥστε---21 προτάσεων om. U 28 ἡ Sa: om. RU αἱ Sa: om. RU 
ὡς € be T Ἃ - ὦ )ς 

30 χαταφάσχει om. ἃ χαταφάσχει ἃ 81 δὲ om. Ua 32 7 prius om. Ra 
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χατὰ συμβεβηχός, οὐ πρότερον, φησί, Ἰνωσόμεϑα τίνες εἰσὶν at ἀναγχαῖαι 14. 
προτάσεις αἱ εἰς τὴν ἀπόδειξιν ἡμῖν συμβαλλόμεναι, πρὶν av μάϑωμεν τί 

mov ἐστὶ τὸ χατὰ παντὸς χαὶ τί τὸ xa? αὑτὸ χαὶ τί τὸ χατὰ συμβεβηχός. 

οὕτως οὖν ἐπεξελϑὼν τοῖς προεγνωσμένοις παραδίδωσι χαὶ τὴν περὶ τῶν 
5 ἀναγχαίων προτάσεών τε χαὶ προβλημάτων διδασχαλίαν. 

Ἐπεὶ δ᾽ ἀδύνατον ἄλλως ἔχειν οὗ ἐστιν ἐπιστήμη ἁπλῶς, 
ἀναγχαῖον ἂν εἴη τὸ ἐπιστητὸν τὸ χατὰ τὴν ἀποδειχτιχὴν 
ἐπιστήμην. ὅτι μὲν τὸ ἀδύνατον ἄλλως ἔχειν χαὶ τὸ ἀναγχαῖον Bd 

οὕτως ἔχειν ταὐτόν, δῆλον. GAR ἔστιν uly σαφέστερον χαὶ μᾶλλον ἐν- 

10 ἀργῶς παριστὰ τὴν διάνοιαν τὴν ἑαυτοῦ τὸ ἀδύνατον: ἀμέλει γοῦν λέγοντες 

πολλάχις ἀναγχαῖον εἶναι τὸ τὸν χαάμνοντα φλεβοτουηϑῆνα! εἰς πλείονα 

παράστασιν τῆς τοῦ ἀναγχαίου σημασίας ἐπιφέρομεν τὸ ἀδύνατον, λέγοντες 
ὡς ἀδύνατον ὑγιᾶναι μὴ φλεβοτομηϑέντα. διὰ τοῦτο οὖν χαὶ αὐτὸς 

ὡς σαφέστερον λαβὼν τὸ ἀδύνατον éx τούτου συνήγαγε τὸ ἀναγχαῖον" 

15 εἰ γὰρ ἀδύνατον ἄλλως ἔχειν τὸ ἐπιστητόν, ἀναγχαῖον δήπου τοῦτο ἂν 40 

εἴη, φησίν. 

73894 ᾽Βξ ἀναγχαίων ἄρα συλλογισμός ἐστιν ἣ ἀπόδειξις. i | ἱ t i 

5 

Ἔξ avayxatwy, δηλονότι προτάσεων, εἴ ye μὴ ἐνδέχεται ἀναγχαῖόν 

τι ἐχ μὴ ἀναγχαίων συναγαγεῖν, ὅπερ ὡς σαφὲς παρῆκεν. 

20 p. ἴ8424 Ληπτέον ἄρα éx τίνων χαὶ ποίων αἱ ἀποδείξεις εἰσί. 4ὅ 

Γ > ΄ ~ ‘ τ , b) , ΄ 

Οὐχ 2x παραλλήλου χεῖται τὸ ἐχ τίνων χαὶ ποίων, αλλ ἐχ τίνων 

μὲν τοῦτ᾽ ἔστιν ἐκ προτάσεων, ποίων δὲ τοῦτ᾽ ἔστι ποίων προβλημάτων 
a > , ΄ 5 a a ὦ ‘¢ δ΄. ΄“΄ a?) > ΄ ΄ 

ἢ ἀπόδειξίς ἐστιν, ἣν δεῖ χατασχευάζειν δῆλον ὅτι δι᾿ ἀναγχαίων προτάσεων. 

a + ~ . Ἃ ἊΝ 

p. 73228 Κατὰ παντὸς μὲν οὖν τοῦτο λέγω ὃ ἂν ἡ μὴ ἐπὶ τινὸς 
A ‘ Ἂν A Ἀν Ἁ A Ἁ at , 

25 μὲν τινὸς δὲ μὴ μηδὲ ποτὲ μὲν ποτὲ OF μή. 

= x ~ 5 ΄ > ~ \ \ . ΄ ΄ ΄ὔ Ξ ἣν μὲν τοῖς []ροτέροις ἀναλυτιχοῖς τὸ xata παντὸς ὡρίσατο λέγων 50 
« > τ ~ ~ , ) > ς ~ ΄ 

ὅταν μηδὲν ἢ λαβεῖν τοῦ ὑποχειμένου xat? οὗ οὐ χατηγορεῖται ὁ χατὴη- 

1 οὐ Ra: zat U 2 dv Sa: om. RU 7 avayzatov—8 ἐπιστήμην om. a 

8 post μὲν add. οὖν a ἀναγκαῖον Ra: δυνατὸν U 9. δηλοῖ R 10 τὴν 

ἑαυτοῦ RU: αὐτοῦ ἃ 1 πὸ come φλεβοτομηϑῆναι τὸν χάμνοντα ἃ 

15 ἀνάγχη U 15.16 ἂν εἴη φησίν RU: εἶναι a 19 σαφὲς παρῆχε Rat: ἐν ταῖς 

μίξεσιν ἐδήλωσε Ua? 20 ὁποίων U 21 εἴρηται a τὸ---ποίων ante οὐχ colloc. a 

éx (post to) a: om. RU ἀλλ — 235 ἐστιν RU: ἀλλὰ διὰ μὲν τοῦ, τίνων, δηλοῦται τὸ 

προτάσεων. διὰ δὲ τοῦ ποίων, τὸ προβλημάτων. τούτων γάρ ἐστιν 7 ἀπόδειξις ἃ 

23 δεῖ ἃ: δεῖν RU δηλονότι post ἀναγχαίων colloc. R ξ ἃ 24 ante 

χατὰ add. zal a οὖν om. a 25 μηδὲ χτλ. om. a 26 ἐν μὲν tots 

I]pot. avadA.] 11 p. 24028 sq. post λέγων add. ὅτι αὶ 21 ὅταν Ral: ὃ Ua? 

itemque p. 59,1 ἡ al: ἐστιν RUa? itemque p. 59,1 
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΄ ) ΄ ΄ Η ‘ > ‘ o >. Ma ~ ΄ 

τορούμενος᾽ " ὁμοίως χαὶ τὸ χατὰ μηδενὸς “ὅταν μηδὲν ἢ τοῦ ὕπο- 
- Ra Ω᾽ es, 2 ΄ ΄ - ὌΝ - . 
χειμένου xav’ οὗ λέγεται ὁ χατηγορούμενος᾽. evtadda δὲ τῷ κατὰ 

5» , σ ΄ 5 S . ~ 

παντός, ὅπερ παραλαμβάνεται εἰς τὰς ἀποδειχτιχὰς μεϑόδους, τοῦτό τε 
Ἧ αὐτό φησι δεῖν ὑπάρχειν χαὶ ἔτι τὸ ἀεὶ ὑπάρχειν τῷ ὑποχειμένῳ χαὶ 

5 μὴ ποτὲ μὲν ποτὲ δὲ μή. exel μὲν γὰρ χατὰ παντὸς ἔλεγε τὸ παντὶ 

ὑπάρχειν, ef  χαὶ μὴ ἀεί: οὐδὲ γὰρ τοῦ ἀεὶ ἐχεῖ ἔχρῃζεν, ἐπειδὴ οὐ περὶ 151 
ἀποδειχτιχοῦ συλλογισμοῦ ἐποιεῖτο τὸν λόγον ἀλλὰ περὶ τοῦ ἁπλῶς, ἐν ᾧ 

τούτου μόνου ἐστὶ χρεία τοῦ πᾶσι τοῖς ὑποχειμένοις ὑπάρχειν τὸν χατη- 
γορούμενον: ἐνταῦϑα μέντοι τὸ χαὶ παντὶ χαὶ ἀεί, χαὶ ὅτι, φησί, τοῦτό 

10 ἐστι τὸ χατὰ παντὸς ἐν ταῖς ἀποδείξεσι παραλαμβανόμενον, δῆλον ἐχ τῶν 

ἐνστάσεων τῶν φερομένων πρὸς τὰς ἀποδειχτιχὰς προτάσεις" οἱ γὰρ ἐν- ὅ 

ιστάμενοι, φησί, πρός τινα πρότασιν ἀπηδειχτιχὴν οὐ αὖνον οἴονται ἐλέγχειν 

αὐτήν, εἰ δείξειαν uy παντὶ τῷ ὑποχειμένῳ ὑπάρχον τὸ χατηγορούμενον 7, 
‘ 

΄ " n” \ ΄ > > \ \ "ιν ΄ ΄ , τς ΄ 

py ὑπάρχον, ἀλλ εἰ χαὶ μὴ ἀεὶ ὑπάρχει ἡ μὴ ὑπάρχει. 

‘ > 
- - > > ~ > 4 x 

15 p. 73829 Οἷον ef xata παντὸς ἀνθρώπου ζῷον, ef ἀληϑὲς τόν Oo ε 
» X 5 ~ ἽΝ - 

εἰπεῖν ἀνϑρωπον, ἀληϑὲς χαὶ ζῷον. 
la a / ~ X > , [4 .΄ > Ld \ ow 

Τουτέστιν εἰ τὸ ζῷον παντὶ ἀνθρώπῳ ὑπάρχειν ἀληϑές, εἰ tov δεῖνα 10 

ἀχηϑὲς εἰπεῖν ἄνϑρωπον, ἀληϑὲς δήπου χαὶ ζῷον αὐτὸν λέγειν. 

p. ἴ8181] Καὶ εἰ νῦν ϑάτερον, χαὶ ϑάτερον. 

20 Toutéotty ὑποχειμένου τοῦ ἄνϑρωπον εἶναι τόνδε τινὰ χαὶ Cipove οὐ γὰρ 
> eee ae ΙΕ - Enh TAO UR COT ὮΝ ΠΡ Ἐν δ Σ : ποτὲ μέν ἐστι ζῷον, ποτέ 6& οὐ ζῷον ἔσται, ἀλλ ἀεὶ ζῷον te ἔστι χα! 

Mv ὡς ἄνϑρωπος εἶναι λέγεται. ἐπὶ ὃξ τοῦ χαϑεύδειν οὐχ οὕτως, GAR ἄνϑρωπον 
νὴ {φ 7a 3) al Ἁ A ‘ \ ‘A X . ΄ 

υὲν χαϑεύδειν ἐνδέχεται ποτὲ δὲ μὴ χαὶ ποτὲ μὲν διαλέγε- 
Ἃ 

Ν 

oat ποτὲ δὲ μή. ζῷον μέντοι ἣ ϑνητὸν οὐ ποτὲ μὲν ἔσται, ποτὲ δ᾽ οὐχ 

25 ἔσται, ἀλλ᾿ ἀεί. 

p.73a31 Καὶ εἰ ἐν πάσῃ γραμμῇ στιγμή, ὡσαύτως. 15 

Τουτέστιν οὐ ποτὲ μὲν ὑπάρξει τῇ γραμμῇ ἢ στιγμὴ ποτὲ δ᾽ οὐχ 

ὑπάρξει, ἀλλ᾽ ἀεὶ τοῦτο ἕξει. 

1 τὸ om. R 2 τῷ seripsi: τὸ libri 8 ὃ παραλαμβάνεται τὰ εἰς μεϑόδους τὰς 

ἀποδειχτιχὰς ἃ 5 ποτὲ δὲ om. U ἔλεγε a: ἐλέγετο RU 7 ἀλλ᾽ ἁπλῶς περὶ 

συλλογισμοῦ, ἐν ἃ 8 τὸ (ante zat.) R παντὶ---ἀεί a: inv. ord. RU 12 φησί 

om. R 13 post δείξειαν add. ἂν R ὑποχειμένων ἢ 13. 14 ὑπάρχειν--- 

ὑπάρχειν a 14 μὴ alt. om. Ua an det ὑπάρχον --- ὑπάρχον ἢ 17 τὸ 

ζῷον --ὑπάρχειν seripsi: τοῦ ζώου --- ὑπάρχοντος libri παντὸς ἀνϑρώπου U: χατὰ 

παντὸς ἀνθρώπου a! 18 αὐτὸν om. ἃ 20 τοῦ om. ἃ εἶναι om. Ua 

post ζῶον add. ὑπάρχειν a yap scripsi: δὲ R: om. Ua 21 τέ om. R 

22 ἐπὶ---Ολλ om. R 23 μένοντα seripsi: μὲν ὄντα Ua: μὲν yap ovta R post μὲν 

alt. add. χαὶ τὰ ἑξῆς" ἄνθρωπον μὲν γὰρ ὄντα ποτὲ μὲν U ἐνδέγεται χαϑεύδειν ἃ 

23.24 χαὶ---δὲ μή om.a 24 μέντοι RU: δὲ ἃ 24.25 οὐκ ἔσται RU: οὔ ἃ 

25 ἀλλ᾽ εἰ Ra 26 post γραμμῇ add. ἡ U 27. 28 οὐχ ὑπάρξει RU: οὔ a 
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l4 p. 73432 Σημεῖον δέ: χαὶ yap tas ἐνστάσεις οὕτω φέρομεν ὡς [ὅτ 

χατὰ παντὸς ἐρωτώμενοι. 

Σημεῖον δὲ τοῦ τὸ χατὰ παντὸς τοιοῦτον εἶναι οἷον εἴπομεν ὅτι ἐρω- 
τώμενοι συγχωρῆσαι ταῖς ἀποδειχτιχαῖς προτάσεσιν, οἷον εἰ πᾶς ἀνϑρωπος 20 

> 

5 ζῷον, st πᾶς ἀνὕϑρωπος διαλέγεται, τὰς ἐνστάσεις πρηφερύόμεϑα od 

μόνον ζητοῦντες εἰ παντὶ τῷ ὑποχειμένῳ ὑπάρχει τὸ χατηγορούμενον, ἀλλ᾽ 
‘ 

‘ 

εἰ xat παντὶ μὲν οὐχ ἀεὶ δέ. οἷον τῇ μὲν ὅτι πᾶς ἀνϑρωπος ζῷον συγ- 

χωροῦμεν, ὅτι χαὶ παντὶ χαὶ ἀεὶ ὑπάρχει" τῇ δὲ ὅτι πᾶς ἀνϑρωπος δια- 

λέγεται οὐχέτι UY οὐδὲ φήσομεν παντὶ τῷ ὑποχειμένῳ ὑπάρχειν 

10 τὸ χατηγορούμενον, διότι μὴ ἀεὶ ὑπάρχει" ἔσται γὰρ δῆλον ὅτι μὴ ὑπάρχει 50 

παντὶ ὃ χατὰ παντός, εἰ μὴ ἀεὶ χατὰ παντὸς ἔσται τοῦ ὑποχειμένου ὁ 
χατηγορούμενος. 

p. 73234 Ka αὑτὰ δ᾽ ὅσα ὑπάρχει ἐν τῷ τί ἐστιν, οἷον τριγώνῳ 

γραμμὴ χαὶ γραμμῇ στιγμή. 

\ 

15 Διορισάμενος τί ἐστι τὸ χατὰ παντός. μέτεισιν ἐπὶ τὸ xa)? αὑτό. 

τέσσαρα δὲ σημαινόμενα παραδίδωσι τοῦ xa’ αὑτό: ὧν πρῶτον μέν φησι 

xa αὑτὸ λέγεσϑαι τὸ ἐν τῷ τί ἐστί τινος cise ye OE τς ὅπερ χαὶ ἐν 30 

τῷ ὁρισμῷ ἐχείνου παραλαμβάνεται. οἷον χαϑ᾽ αὑτὸ ὑπάρχειν φαμὲν τῷ 

ἀνθρώπῳ τὸ ζῷον χαὶ τῷ τριγώνῳ τὸ σχῆμα [χαὶ τῇ γραμμῇ ἣ στιγμή]: 

50 τό τε γὰρ ζῷον xad? αὑτὸ τοῦ ἀνθρώπου χατηγορούμενον χαὶ ἐν τῷ 

ὁρισμῷ τούτου παραλαμβάνεται: ἀνῦρωπον μὲν γάρ φησι ζῷον λογιχὸν 

ὕνητόν: ὁμοίως δὲ χαὶ τρίγωνον σχῆμα ἐστι τὸ ὑπὸ τριῶν εὐϑειῶν περι- 

χαὶ τῆς Youwurys τὴν στιγμὴν χαϑ᾽ αὑτὸ χατηγορεῖσϑαι" [7] ω“ ὙΠ φησὶ 
A 

φαυὲν γὰρ γραμμὴν εἶναι ῥύσιν στιγμῆς 7 γραμμὴν εἶναι τὴν ἐξ ἴσου τοῖς 3 
: ‘ 

ἐφ᾽ ἑαυτῆς σημξίοις xstucvyv. χαὶ ἰστέον ὅτι οὐχ ἔστι τῆς ERB ὦ υρίῳ τῷ or 

τὸ λεγόμενον: οὐ πάνυ yap οἰχείως εἰρῆσϑαι doxst’ οὔτε yap ἐν γραμμῇ ἢ 

στιγαὴ ὑπάρχει. ἀλλὰ μᾶλλον οἰχεῖός τις ὁρισμὸς ἂν εἴη τῆς YpauuTs 6 

ee “μέγεϑος ἐφ᾽ ἕν διαστατόν᾽" τὰ γὰρ ἐν τούτῳ τῷ ὁρισμῷ Tapa- 
~ ’ ~ ~ 5 Ss ~ 

auBavousva συμπληρωτιχά ἐστι τῆς (οὐσίας τῆς) γραμμῆς χαὶ ἐν αὐτῇ 

30 ercoee 

> 2 ΓΕ 

1 φέρουεν a Arist.: προφέρομεν U(F): προσφέρομεν R 3 τοῦ τὸ Scripsi: τοῦτο τοῦ RU: 

φησι τοῦ ἃ ὅτι RU: ἀνωτέρω a 4 post ἐρωτώμενοι add. γὰρ a ὃ προφέ- 

poyev a 7 πᾶς ἄνϑρωπος RUa?: παντὶ ὑπάρχει τῷ ἀνθρώπῳ τὸ al 8 ὅτι prius 

om. a! χαὶ alt. om. a! 9 post φήσομεν add. ἐπὶ τὸ R: ἐπὶ τούτου ὅτι δεῖ Ua?: 

om, al 11 an to? 13 αὑτὰ a Arist.: αὑτὸ RU post οἷον add. ἐν τῷ αὶ 

14 ante στιγμή add. ἡ U 16 παραδίδωσι σημαινόμενα τοῦ xa αὑτό R: παραδίδωσι τοῦ 

4x2) αὑτὸ σημαινόμενα ἃ 19 zat τῇ---στιγμή delevi 21 ἄνθρωπος a post φησίν 

add. ἐστι ἃ 24 4 Sa: ἤγουν RU 25 be" eee U ἱστέον δὲ, om. xat al 

26 οὔτε RUa?: οὐδὲ a! yao om. Ua! 27 av U 29 συστατιχά a 

ον « ὑπάρχουσι RU: ὑπάρχει ἃ οὐσίας τῆς addidi 30 ἐνυπάρχει Scripsi: 
i th 
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4 σ ~ ΄ . ~ ~ ΄ 

p. 73837 Kat ὅσοις τῶν ἐνυπαρχόντων αὐτοῖς αὐτὰ ἐν τῷ λόγῳ 15! 

ἐνυπάρχουσι τῷ τί ἐστι δηλοῦντι, οἷον τὸ εὐθὺ ὑπάρχει 40 
~ N / ‘ wv b] ~ 

“pauuy χαὶ τὸ περιφερές, χαὶ τὸ περιττὸν χαὶ ἄρτιον ἀριὺμῷ. 

Τοῦτο δεύτερον tod xa’ αὑτὸ σημαινόμενον. φαμὲν γὰρ xa)” αὑτὰ 
~ ~ \ e ~ 5 , ΄ 

yar ὧν ἐν τοῖς δρισμοῖς τὰ ὑποχείμενα αὐτοῖς παραλαμβάνονται" οἷον ὄρι- 
σι 

ζόμενοι τὴν σιμότητα παραλαμβάνομεν ἐν τῷ δρισμῷ αὐτῆς τὸ ὑποχείμενον, 
, at rt , af, ΄ , ΄ , 

λέγω δὴ thy ῥῖνα, λέγοντες σιμότητα εἶναι χοιλότητα Ev ῥινί. ὁμοίως 

yen ν᾽ ΠΝ STOUR ES λ 7 sy τὺ ) εὐ δὲ ἄνρυτοο εἴ 
χαὶ τὸ εὐθὺ ὁριζόμενοι παραλαμβάνομεν τὴν γραμμὴν εὐϑὺ λέγοντες εἰναι 

΄ ~ o ν > id ~ ~ “ > ‘ 

πάϑος Ἰραμμῆς ἥτις ἐξ ἴσου τοῖς ἐφ’ ξἕαυτῆς σημείοις χεῖται, ἢ ἧς τὰ 45 

10 μέσα τοῖς ἄχροις ἐπιπροσϑεῖ, 7 ὅπως ἄλλως ὁρίζεται. ὁμοίως ὃὲ χαὶ 
» ΄ ΄ ΄ - n See 

περιφερὲς ἤτοι περιφέρειάν φαμεν εἶναι πάϑος γραμμῆς πρὸς ἣν ap ἑνὸς 

σημείου τῶν ἐντὸς αὐτῆς χειμένων πᾶσαι αἱ προσπίπτουσαι εὐϑεῖαι ἴσαι 
ἽΝ la , Ἁ δου σ οἰ ‘ ~ ~ , 5 ‘ 5 ~ 

ἀλλήλαις εἰσί, χαὶ δῆλον ὅτι οὐ τὸ τρημα τοῦ χύχλου αὐτὸ χαλεῖται 
= , 3 ‘ ~ B ate (WA - , Ξ ᾿ ~ Ἁ Lh a 

περιφέρεια, ἀλλὰ μᾶλλον χαμπύλον χληϑείη χυρίως exetvo ἡ περιφέρεια. 
> (ἣν 

15 περιφέρεια δὲ ὃ χύχλος, ὥσπερ ual ὁ γεωμέτρης ὡρίσατο. ὡσαύτως χαὶ 50 

ἄρτιόν φαμεν ἀριϑυὸν τὸν διαιρούμενον δίχα χαὶ περιττὸν ἀριϑμὸν τὸν 

uy διαιρούμενον δίχα χαὶ ἐπὶ τῶν ὁμοίων ὡσαύτως. τὸ μὲν οὖν δεύτερον 

σημαινόμενον τοῦ xa) αὑτὸ τοῦτο. ἔχει δέ τινα ἀσάφειαν ἢ λέξις, ἣν 

χαταστήσομεν τοῦτον τὸν τρόπον. φησὶ Ἰὰρ χαὶ ὅσοις τῶν ἐνυπαρχόν- 

20 των αὐτοῖς αὐτὰ ἐν τῷ λόγῳ ἐνυπάρχουσι τῷ τί ἐστι δηλοῦντι. 

τὴν ὃὲ ἀσάφειαν ἐνεποίησε τὸ αὐτοῖς" διὸ ἀντὶ τούτου τὸ “τισί παραλά- 

βωμεν, χαὶ σαφὴς γίνεται ὁ λόγος ἔχων οὕτως. χαὶ ὅσοις τῶν χατὰ συῳ- 

βεβηχὸς ἔν τισιν ὑπαρχόντων αὐτὰ ἐν τῷ λόγῳ ἐνυπάρχουσι τῷ τί 

ἐστι δηλοῦντι, τουτέστιν αὐτὰ τὰ ὑποχείμενα, οἷς ὑπάρχουσι τὰ συρμ- 

25 βεβηχότα, ἐν τῷ λόγῳ παραλαμβάνονται τῶν συυβεβηχότων τῷ δηλοῦντι 15) 

τὸ τί ἐστι, τουτέστι τὸ εἶναι ἐν τοῖς ὁρισμοῖς αὐτῶν. ὡς εἶναι τὸ ὅλον 

τοιοῦτον" ταῦτα, φησί, λέγω xa? αὑτὰ τῶν ἐν ἄλλοις τὸ εἶναι ἐχόντων ὅσων 

ἐν τοῖς δρισμοῖς τὰ ὑποχείμενα αὐτοῖς παραλαμβάνεται. 

p.73240 Καὶ τὸ πρῶτον καὶ σύνϑετον χαὶ ἰσόπλευρον χαὶ 

30 ἑτερόμη χες. 

Καὶ ταῦτα, φησί, καϑ᾽ αὑτὰ ὑπάρχει τῷ ἀριϑμῷ, διότι ἐν τῷ ἑχάστου 5 , φησί, xa}? αὑτὰ ὑπάρχει Ty ἀριῦμῳ, τι ἐν τῷ EXAST 

2 οἷον χτλ. om. R 4 αὑτὰ Ua: αὑτὸ R 5 ἐν τοῖς ὁρισμοῖς post αὐτοῖς colloc. a 

παραλαμβάνεται ἃ 9 ἀφ᾽ ἃ 10 ὁρίσαιτ᾽ ἄν τις ἃ 12 post αἱ add. πρὸς αὐτὴν RU: 

om. Sa 13 οὐ τὸ om. Ra! τοῦ om. Ra! post χύχλου add. εἶναι Ra! 

post αὐτό add. ὃ Ua! 14 ἀλλὰ μᾶλλον Ua?: ἀλλ᾽ οὐ κυρίως. μᾶλλον γὰρ Ral 

16 post δίχα add. ὥσπερ αὶ χαὶ περιττὸν Ra: περιττὸν δὲ U τὸν alt. om. U 

18 τοῦ xaP αὑτὸ Sa: om. RU ἣν--19 φησὶ yap ἈΠ": τοῦ αὐτοῖς κειμένου, διότι 

ἀντὶ τούτου τὸ τισὶ παραλαμβάνοντες, σαφὲς ποιοῦμεν τὸ λεγόμενον οὕτως al 19 τῶν-- 

22 ὅσοις om. a! 20 ante αὐτοῖς add. ἐν Ua? ὑπάρχουσι Ra? (C) 21 AR: 

τοῖς Ua? 23 post τῷ alt. add. to U 27 post τοιοῦτον add. καὶ a ὅσον U 

28 αὐτῶν Ua 31 ὑπάργειν a éxaotw R 



62 PHILOPONI IN ANALYT. POST. 14 (Arist. p. 73840. "1 

τούτων ὁρισμῷ τὸ ὑποχείμενον αὐτοῖς, λέγω δὴ τὸν Πρ μον παραλαυ- [ὃν 

βάνομεν. ἰστέον δ᾽ ὅτι 6 ̓Αλέξανδρος πρῶτον agi μὴν, ἀχούει ἐνταῦϑα οὐ 

τὸν xa αὑτὸν πρῶτον ἀλλὰ τὸν πρὸς ἄλλον πρῶτον. ἔστι δὲ πρῶτος dprd- 
΄ ¢ o> ' > U , ΄ 

uds ὃ ὑπὸ μονάδος μόνης μετρούμενος, οἷον 6 ε΄, ὁ ζ΄, ὁ ια΄, ὃ 2G 
Vv \ ΄ ν ᾿΄“ Vv ἜΣ ΞΟ 98 X v 5 ~ 

οὔτε γὰρ ὑπὸ δυάδος οὔτε ὑπ᾽ οὐδενὸς ἄλλου ἀριϑμοῦ 

ὑπὸ μονάδος υόνης. σύνϑετοι 68 χαλοῦνται ἀριϑμοὶ of 
[ua | ῃ 

ετροῦνται οὗτοι: πλὴν 

ἐχ μονάδος χαὶ ἄλλου 10 
’ 

τινὸς ἢ τινῶν ἄλλων ἀριϑμῶν μετρούμενοι, οἶον ὃ τ΄" καὶ γὰρ ὑπὸ δυάδος 

χαὶ τριάδος χαὶ μονάδος: ὁμοίως χαὶ 6 ὃ΄ ὑπό τε μονάδος χαὶ τριάδος. 

πρὸς ἀλλήλους δὲ πρῶτοι λέγονται ἀριϑιμοὶ of μονάδι μόνῃ μετρούμενοι 
Tpos 7 ΘΕ προς Ξηίθυσς ον πὸ t t Meet teng 10) 2 

~ ΄ e , , ΄-» ~ 

10 χοινῷ μέτρῳ οἷός ἐστιν ὁ ζ΄ χαὶ ὃ ta? ὑπὸ μόνης γὰρ μονάδος ὡς χοινοῦ 

μέτρου μετροῦνται. ὅτι δὲ οὐχ ὡς φησὶν ὁ ̓ Αλέξανδρος τοὺς πρὸς ἀλλήλους 15 
΄ > ~¢ ΄ > 5) \ ΄ - , . 5) > 

πρώτους ἐνταῦϑα παρέλαβεν ἀλλὰ τοὺς ἁπλῶς πρώτους, φανερὸν ἐξ ὧν 
" 

> 

οὖχ εἶπεν ὁ ᾿Αριστητέλης πληδυντιχῶς πρώτους ἀριϑαοὺς ἀλλὰ πρῶτον. 
e , ‘ AGE: , Wer Cea UK , δ 5 SERA See ΤΟ ~ 

δμοίως χαὶ τὸ ἰσύπλευρον χαὶ See NE ες 6 ᾿Αλέξανδρος οὐχ Ext ἀριϑ μῶν 

15 ἀλλ᾿ ἐπὶ σχημάτων ἔλαβεν, ὅπερ ἦν χαὶ εἰχὸς ἐπινοῆσαι. οὐ μὴν ὁ “Apr 

στοτέλης ἐπὶ σχημάτων ταῦτα τέϑειχεν GAN ἐπὶ ἀριϑμῶν" χαὶ γάρ φαμεν 

ἰσοπλεύρους ἀριϑμοὺς εἶναι τοὺς τετραγώνους, οἷον tov ϑ΄. διότι τοῦ γ΄ 
Sac aN ΄ , ¢ ΄ 1 \ Dee Ae. 5 

ἐφ᾿ ἑαυτὸν πολυπλασιασϑέντος γέγονεν" ἕτερομήχεις OF τοὺς εξ ἀνισων ἀριὃ- 20 

μῶν πολυπλασιασϑέντων γενομένους" οἷον τὸν ιε΄ ἕἔτ oy λέγομεν: 

90 σύγχειται γὰρ éx τοῦ ε΄ ἐπὶ τὸν 7΄ πολυπλασιασϑέντος. ὅτι δὲ οὐχ ἐπὶ 
, wv A > ᾿ » > ’ 

σχημάτων ἔλαβε τὸ ἰσ SERS) DO) χαὶ ἑτερόμηχες ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀριϑμῶν 

ἐδήλωσεν ἐξ ὧν ἐπήγαγε λέγων" 

p.73>1 Καὶ πᾶσι τούτοις ἐνυπάρχουσιν ἐν τῷ λόγῳ τῷ τί ἐστι 

λέγοντι ἔνϑα μὲν τραμμὴ ἔνϑα δ᾽ ἀριϑμός. 25 

lo ὧν Τουτέστιν ἐν τοῖς ὁρισμοῖς πάντων τῶν εἰρημένων ἐνυπάρχει τὰ ὑπο- 

χείμενα αὐτοῖς, ἐν τισὶ μὲν γραμμή, δηλονότι ἐν τῷ ὁρισμῷ τοῦ περι ce εροῦς 
‘ ~ >) ΄ > \ νι > € ld 5 ~ ~ ~ σ at 

χαὶ tod εὐθέος, ἐν τισὶ δὲ ἀριϑμός, ἐν τοῖς λοιποῖς πᾶσιν. ὅτι GE ἐν τῷ 
᾿ = 
ὁρισμῷ τοῦ ἰσοπλεύρου χαὶ Etepouraove τὴν γραμμὴν ὡς ὑποχείμενον οὐ 

Ω 3 αὑτὸ R πρῶτον (post δὲ) U 4 6c’ om R 6 (ante 6’) om. U 1 {Π8: 

6’ R 6 μόνης om. U 7 post τινὸς add. ἀριϑμοῦ a τινῶν om. Ra ἄλλων om. ἃ 

8 ὁ ἔννατος U ὑπό---τριάδος Om. a 10 οἷον U χξ al ta’ Ra?: ha’ U: dé al 

ὑπὸ --- 11 μετροῦνται] τούτων γὰρ ἑχάτερος μὲν xa? αὑτὸν, οὐχ ἔστι πρῶτος καὶ ἀσύνϑετος. 

μετρεῖται γὰρ ὁ μὲν xf, ὑπὸ τοῦ Υ καὶ ὃ. ὁ δὲ Ae ἐχ τοῦ ε χαὶ ζ. πρὸς ἀλλήλους δὲ πρῶτοι 

χαὶ ἀσυνϑετοί εἰσι. μόνῃ γὰρ τῇ μονάδι χοινῷ μέτρῳ χρῶνται al ὡς scripsi: καὶ δ": 

om. RU 10:11 ee: μέτρου ἃ": κοινῶ μέτρω RU 11 ὁ ἀλέξανδρός φησι al 

12 ἐξ ὧν Ra: éx τούτου U 18 ἐφ᾽ ἑαυτὸν post πολυπλ. colloc. a πολαπλα- 

σιασϑέντος itemque in seq. πολα RU 19 7 [ἢ 20 ἐπὶ τὸν 7 post πολυπλ. 

colloc. a: ἐπὶ τοῦ 7’ U 23 τούτοις a Arist.: αὐτοῖς RU 24 λέγοντι a Arist.: 

δηλοῦντι RU yeapun Arist.: γραμμὴν RUa 26 ἔνϑα μὲν a ὁρισμιῷ---21 ὅτι 

δὲ] εὐϑεῖ χαὶ περιφερεῖ ἣ γραμμή. ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις, ἀριϑμιός. δῆλον οὖν ὅτι τὸ ἰσόπλευρον 

καὶ ἑτερόμηκες, οὐχ ἐπὶ σχημάτων ἔλαβεν, ἀλλ᾽ ἐπὶ ἀριϑμιῶν. οὐ γὰρ al post τοῦ add. 

te R 28 τῶν ἰσοπλεύρων a! zai Ra?: 7 Ual ἑτερομήχων, post quod 

add. σχημάτων al οὗ om. a! 
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, , » , id ‘ 

παραλαμβάνομεν, σαφές" οὔτε yap ὑπόχειται τούτοις ἢ Ἰραμμὴ ἀλλὰ τὸ 15» 
5 Ἂς ~ μ᾿ Ἁ Ἁ “Ὁ 5 =e " ~ ""» -" , ‘ 

σχῆμα, xat stot πάϑη οὐ τῆς γραμμῆς ἀλλὰ τοῦ σχήματος. ὥστε χαὶ 80 

τούτοις δῆλον ὅτι τὸν ἀριϑμὸν ὑποχεῖσϑαι βούλεται. 

p.73b4 Ὅσα δὲ μηδετέρως ὑπάρχει, συμβεβηχότα. 

La "Ν Δ σ aA , ~ ~ ~ 6 , ΄ 

Τουτέστιν ὅσα ὃὲ μήτε ἐν τῷ ἑαυτῶν ὁρισμῷ τὸ ὑποχείμενον λαμβάνει 
on 

υήτε ἐν τῷ τοῦ ὑποχειμένου δρισμῷ τὸ χατηγορούμενον παραλαμβάνεται, ταῦτα 

χαλῶ συμβεβηχότα: οἷον, φησί, τὸ μουσιχὸν ἢ τὸ λευχὺὸν τῷ ζῴῳ 
! | id At i ‘ 2 Dat Sah J 

[ὦ νυ. a aya ~ — ἐς ΄ Ὕ = JZ a oa =e n ᾿ 

ἅπερ χαὶ χωρίζεσϑαι αὐτοῦ πέφυχε. τί οὖν: ζητήσειεν ἄν τις, καὶ ἃ μὴ 
~ , ~ , > 4 Ἢ ~ 

χωρίζονται τῶν συμβεβηχότων, ταῦτα xalP αὑτά φαμεν, οἷον τὸ μέλαν τῷ 30 
, 5 - ¢ ~ 

10 χόραχι: οὐδαμῶς" αὐτὸς γὰρ διωρίσατο τίνα φησὶ χαϑ᾿ αὑτὰ τῶν συμβε- 

βηχότων ὑπάρχειν χαὶ τοῖς ὑποχειμένοις. ὥστε χἂν ἀχώριστα ἢ συρμβεβη- 
\ ‘ . | 4 ΠΡ ret 

χότα, wh συντελῇ δὲ εἰς thy τῶν ὑποχειμένων ὁρισμὸν ἣ εἰς Thy ἑαυτῶν 

ὁρισμὸν τὰ ὑποχείμενα οὐ παραλαμβάνῃ, οὐχ ἂν εἶεν ταῦτα χαϑ᾽ αὑτὰ τοῖς 

ὑποχειμένοις ὑπάρχοντα. χαὶ πῶς Ἰνωσόμεϑα, mola μὲν τῶν ἀχωρίστων 

15 συμβεβηχότων εἰς τὸν ὁρισμὸν τῶν ὑποχειμένων ὀφείλει παραλαμβάνεσϑαι 40 
Ἃ » x ς - σ » = , - \ v Ἂ ΄ o 

7, εἰς τὸν ἑαυτῶν ὅρον ἐχεῖνα παραλαμβάνειν, ποῖα δὲ ov; φημὶ τοίνυν ὅτι 
ao ~ Si , ’ ~ ‘ ~ 5 ~ ΄ ΄ , 

ὅσα τῶν ἀχωρίστων συμβεβηχότων μιὰ χαὶ τῇ αὐτῇ φύσει ὡρισμένως 
ς ΄ \ >> ~ » ~ 5) CaN Ae ΄ > > ΄ σ a. 

ὑπάρχει χαὶ οὐδεμιᾷ ἄλλῃ. ταῦτα χαϑ' αὑτὰ ὑπάρχει ἐν ἐχξίνοις" ὁσα Gs 

uy ὡρισμένῃ τινὲ φύσει ὑπάρχει ἀλλὰ δύναται χαὶ πλείοσιν ὑπάρχειν, 
τ »] 

90 ταῦτα, κἂν ἀχώριστα ἧ, οὐ λέγεται χαϑ᾿ αὑτὰ τοῖς ὑποχειμένοις ὑπάρχειν. 

p.73b5 “Ett ὃ μὴ χαϑ᾽ ὑποχειμένου λέγεται ἄλλου τινός, οἷον ἈΕΊ 

τὸ βαδίζον ἕτερόν τι ὃν βαδίζον ἐστὶ χαὶ Aevxoy. 45 

tT 7 ~ , ~ q? Ὁ ΄ Δ >} ΄ ves ™M ? 

Γρίτον τοῦτο σημαινόμενον τοῦ χαϑ᾿ αὑτό, ὃ οὐχέτι ἄλλη τι ὧν χατ 
ΩΣ ~ ΄ ar , 5 3 -" Ἃ Ὁ c ‘ 

ἄλλου χατητορεῖται, olor ἦσαν of πρότεροι δύο τρόποι, ἀλλ ἁπλῶς ὃ μὴ 
was 5 wv v y AS ρ᾿ ‘ ΄ 

25 ὃ ἄλλο ἐστὶ μηδὲ ἐν ἄλλῳ τὸ εἶναι ἔχει, οἷά ἐστι τὰ συμβεβηχότα, 
> ΄ , ‘ \ , 

DR αὐτὸ xa αὑτὸ ὑφέστηχεν, οἷον ἢ οὐσία: τὰ μὲν γὰρ συμβεβηχότα 
49Ψ. «ὦ. a -- 5 Ἀ Ἂν» 5 Ἁ ai 5 , v τ ? a , ore. oy τ Ὥς 

αὐτῆς δεῖται εἰς τὸ εἶναι, αὐτὴ δὲ οὐδενός. ἔστιν οὖν οὗτος τρίτος τρόπος 50 

τοῦ xa? αὑτό. 
al wv ‘ /, , [ΑἹ 

Ἔτι ὃ μὴ xa ὑποχειμένου ἄλλου τινὸς λέγεται, τουτέστιν 4 
΄ ΄ vy ‘ ‘ as ND ‘ Ψ ¢ 

30 μὴ ἐν ὑποχειμένῳ ἄλλῳ τινί ἐστιν, ὥσπερ ἐστὶ τὸ βαδίζειν: δεῖ γὰρ ανϑρω- 
, 

~ 5 ΄ 

mov εἶναι, εἶτα βαδίζειν, yor ἔστιν ἐν ὑποχειμένῳ τῷ ἀνθρώπῳ τὸ βαδίζειν. 

1 σαφές om. a! ov a! ἡ γραμμὴ om. al 2 post εἰσὶ add. ταῦτα a! 

wote—3 βούλεται om. a! 2.3 δηλονότι καὶ τούτοις ἢ 5 δὲ Sa: om. RU 

6 ὁρισμῷ om. U 7 τὸ alt. om. R 9 φήσομεν ἂν, οἷον a 10 οὗτος Ra 

11 ὑπάρχειν Sa: ὑπάρχει RU 12 συντελῇ Sa: συντελεῖ RU 13 ὅρον U 

14 χωριστῶν R 16 ὅτι om. Ra! 17 μιᾷ---φύσει post ὡρισμένως ὑπάρχει colloc. a! 

18 fort. ὑπάρχοι ἂν éxetvats 19 ὡρισμένως ἃ 91 ἄλλου τινὸς λέγεται R 

22 βαδίζον prius U Arist.: βαδίζειν Ra (B p) 23 ὃ Ua: ὅτι R 24 πρῶτοι a 

25 μήτε Ua 26 ἀλλ᾽ οὐ τὸ ἃ post ἡ add. μεριχὴ ἃ 29 ἄλλου τινὸς 

om. a 30 ἐστὶ om. a βαδίζον U 
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‘ \ ἊΝ . > [4 , ZL \ τὶ Ὁ ΄ Τὰ μὲν δὴ μὴ χκαϑ᾽ ὑποχειμένοηυ, τουτέστι μὴ ἐν ὑποχειμξενῳ " 
ἊΣ \ \ we Wi CeD., ¢ F. ? x 4᾽ ΄. , ᾿ς 

ἀντὶ γὰρ tod ᾿ἐν ὑποχειμένῳ᾽ τὸ χαϑ᾿ ὑποχειμένου παρέλαβεν. 

ΓΟ » ΄ ' 2 ΄ ΄ ¢ , 
p.73b10 Ἔτι δ᾽ ἄλλον τρόπον τὸ μὲν δι αὑτὸ ὑπάρχον Exdotw 

xa αὑτό, τὸ δὲ μὴ Gt αὑτὸ συμβεβηχός. 16: 

΄ ~ 4 ~ q? Cee f tal Vv , ΄ x 

ὃ Τοῦτο τέταρτον tod xual? αὑτὸ σημαινόμενον, ὃ αἴτιόν τινος γίνεται μὴ 
: A a x apa {τῷ ae oer ri et 

χατὰ συυβεβηχός. [οἷον] εἰ μὲν yap βαδίζοντος ἤστραψε, φησίν, ov 

φαμεν xa) αὑτὸ [τὸ] διὰ τὴν βάδισιν ἀστράψαι ἀλλὰ χατὰ συμβεβηχός" χαὶ 
τὰρ χαὶ εἰ μὴ ἐβάδιζεν, ἤστραψεν" οὐδὲ εἰ ὀρύττων ϑησαυρὸν εὖρέ τις, αἴτιόν 

φαμεν τὸ ὀρύττειν τῆς τοῦ ϑησαυροῦ εὑρέσεως ual? αὑτὸ ἀλλὰ χατὰ συμ- ὅ 
10 βεβηχός" οὐ γὰρ διὰ τοῦτο ὥρυξεν. εἰ μέντοι σφαγείς τις ἀπέϑανεν, αἰτίαν 

τοῦ ϑανάτου τὴν σφαγὴν x20 αὑτό φαμεν" οὐ γὰρ συμβέβηχε τῇ σφαγῇ 

ὃ ϑάνατος, ἀλλ᾽ αἰτία ἢ σφαγὴ τοῦ θανάτου γέγονε. ταῦτα μὲν οὖν τοῦ πλή- 

ρους ἕνεχεν τῆς διαιρέσεως παραδέδωχεν. οὐ πάντα δὲ ταῦτα τὰ σημαινό- 
usva τοῦ xa? αὑτὸ συμβάλλεται εἰς τὴν ἀποδειχτικὴν μέϑοδον, ἀλλὰ μόνοι 

15 οἱ πρῶτοι δύο τρόποι τοῦ xa’ αὑτὸ χρησιμεύουσιν εἰς τὸ προχείμενον: τῶν 

yap ἐξ ἀνάγκης ὑπαρχόντων εἰσὶ χαὶ ἀεί. οὔτε γὰρ ἐνδέχεται μὴ ἐν 10 

τῷ δρισωῷ τῆς σιμότητος τὴν ῥῖνα παραλαβεῖν, οὔτε τὰ ἐν τῷ ὁρισμῷ τινων 

παραλαμβανόμενα ἐνδέχεται uy χαὶ ἀεὶ χαὶ παντὶ τῷ ὑποχειμένῳ ὑπάρ- 

yew, ὥσπερ τῷ ἀνθρώπῳ τὸ ζῷον. 6 δὲ τρίτος τρόπος [ὃς] περὶ τὰ ἄτομα 

20 μάλιστα χαταγίνεται: ταῦτα γὰρ ust οὐδενὸς ἑτέρου ἐστὶ χαὶ τόδε τι 

σημαίνει: τῶν ὃὲ ἀτόμων ἀπόδειξις οὐχ ἔστιν, ὡς δειχϑησεται ἐν τοῖς 

ἑξῆς. ἀλλ᾽ οὐδὲ ὁ τέταρτος τρόπος χρησιμεύσει εἰς ἀπόδειξιν: οὐδὲ γὰρ 1 

μόνη ἣ σφαγὴ αἰτία τοῦ ϑανάτου οὐδὲ πάντως, εἰ μὴ τύχοι χαιρία οὖσα, 

ὥστε οὐχ ἀεί, οὐδὲ τὸ ἐν ἔαρι πλέειν μόνον τῆς σωτηρίας αἴτιον οὐδὲ 

95 ἀεί" ϑέλει δὲ ἢ ἀπόδειξις χαὶ τὸ ἀεὶ ἔχειν. διὰ τοῦτο οὖν οὐχ εὔχρηστον 
> b) ’> Έ DAA ~ 

StS ATOOStELYV OUGE TOUT. 

5 yv " ΄ p. 73b14 Otov et τις σφαττόμενος ἀπέϑανε χαὶ χατὰ σφαγήν. 

oh , ΄ f > Avayxatws τὸ χαὶ χατὰ σφαγήν προσέϑηχε, τουτέστι διὰ τ 
, , 2 - > 

σφαγήν: ἐνδέχεται γὰρ χαὶ μὴ σφαττόμενον ἀποθανεῖν: οἷον εἰ μὴ ἐ 
< , ee v 7, ΄ X , Ἔ 5 ‘ ΄ ws = “ = ‘ ς 2 = 

30 χαιρίῳ τόπῳ ἔτυχε λαβών, ὁ δὲ φόβος xat ἣ ἔχπληξις ἡ χαὶ ὃ εἱμαρμένος 

2 ὑποχειμένῳ τὸ xa? om. ἃ post παρέλαβε add. xa¥? αὐτό ἐστιν Ra ὃ ἔστι αὶ 

6 οἷον delevi viv γὰρ om. Ra 7 to delevi 8 βαδίζων U 

post ἤστραψεν add. ὅτι Ua post ef add. 6 R 9 τῆς om. U τοῦ om. ἢ 

θησαυρὸν εὑρεῖν U 10 ὥρυττεν ἃ 11 xad? αὑτὸ τὴν σφαγὴν a 18 παρα- 

δέδοται Ral 14 μόνοι δὲ R 15 πρῶτοι om. Ua ante εἰς add. αὐτῶ καὶ 

10 ἐξ ἀνάγχης γὰρ εἰσὶν ὑπαρχόντων χαὶ ἀεὶ R: eadem post ἀεί add. Ua? 19 ὃς delevi 

ὡς Ra! ante περὶ add. zat RUa?: om. a! 20 καταγινόμενος Ra! ἐστιν ἑτέρου a 

21 δὲ seripsi: γὰρ RUa ἔσται 21. 22 ἐν τοῖς ἑξῆς] ὁ. 8 p. 73624 sq. 

24 πλέειν μόνον τῆς scripsi: τις πλέειν μόνον R: τις μόνον πλέειν Ua ΠΡ τις, ἃ: 

om. RU: te Arist. 28 post ἀναγχαίως add. δὲ a τὸ zat scripsi: inv. ord. RU: 

τὸ ἃ προσέδηχε ante τὸ colloc. ἃ 80 βαλὼν Ua χαὶ alt. om. a 
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~ , , ‘ ? , ~ ~ - 

τοῦ ϑανάτου χρόνος tov ϑαάνατον ἐνεποίησε χατά τινα τύχην ἐν τῷ χαιρῷ 16" 
~ “Ὁ 5» , ΄ ~ ΄ 5» , ‘ 

τῆς σφαγῆς ἐπιστάς, ὡς εἴ τις χαὶ λουόμενος 7 ἐσθίων ἀποϑάνοι" εἰ yap 
Ἁ ” ΄ > 5 » , “ ΄ ᾿ 

οὕτω τύχοι, οὐ xa αὑτὸ οὔτε τὸ ἜΤΗ οὔτε to ἐσϑίειν οὔτε ἢ σφαγὴ 
ν ‘ 

tod ϑανάτου ἔσται αἴτιον, GAR ἔτυχεν οὕτως. 

ΒΕ wy v rd a 2 SN το ΄ - ᾿ - ΄ εξ 

p.73b16 Τὰ ἄρα λεγόμενα ἐπὶ τῶν ἁπλῶς ἐπιστητῶν xal αὑτὰ οὖ 
ΤῊ tera Chere “Siar eters οὕτως ὡς Setar ς χατηγορουμένοις ἢ ἐνυπάρχεσϑαι ιν 

΄ > \ 2 ΄ 

ov a0Ta τε COmt χαν δὲ AVA x (Ἢ S+ 

*A ἣ a nr ayn - τὴ Zo) “ἢ pa es ΕΗ 09 ' - y φᾶς ΄ εἰ 

Ἀπαριϑμησάμενος τὰ εἰρημένα τέσσαρα τοῦ xa!) αὐτὸ σημαινόμενα 

τοῦ πλήρους ἕνεχεν τῆς διαιρέσεως, ὡς τ εἶπον, νῦν ἀφορίζετα! χαὶ λέγει 

ὅτι τὰ δύο τὰ πρότερα σημαινόμενα τοῦ χαῦ᾽ αὑτὸ συμβάλλεται ἡμῖν εἰς 

τὰς ἀποδειχτιχὰς μεθόδους, τὰ δὲ λοιπὰ δύο οὐχέτι. τὸ μὲν γὰρ τρίτον 
΄ \ ΄ 

αὐτόϑεν οὐδὲ ἄλλο ἄλλου χατηγορεῖ, ἀλλ᾽ ἔστιν ἅπαν φωνὴ σημαντιχή τινος 80 

οὐσίας" τὸ δὲ τέταρτον, εἰ χαὶ ἄλλο ἄλλου χατηγορξῖ ὡς αἴτιον αἰτιατοῦ χαὶ ἐξ 
΄ v ~ or ~ 

ἀνάγχης τὸ αἴτιον αἰτιατοῦ ἐστιν αἴτιον, ἀλλ᾽ οὐχ εἰς πρότασιν τὸ τοιοῦτον 
, ~s ai >’ ὩΣ » ~ > ΄ , 

συμβάλλεται, μᾶλλον GS εἰς ὅλου συλλογισμοῦ γένεσιν. οἷον ἢ σελήνη 
΄ , ~ ~ . ΄ ᾿ ΄ ~ 

ἐχλιμπάνει διὰ τὴν ἐπιπρήσϑησιν τῆς γῆς" οὐχ ὡς ἐν προτάσει τοῦτο παρα- 
΄ “ιν ΄ > ~ 5 ~ 

ληψόμεθα, μᾶλλον Gz, ws εἶπον, εἰς γένεσιν τοῦ ὅλου συλλογισμοῦ συμ- 
, ig Ὁ» id 5 , ~ >] 5 ’ . 

βάλλεται ἡμῖν ἢ αἰτία τῆς ἐχλείψεως εἰς μέσου ὅρου γώραν παραλαμβα- 35 
> ΄ ~ ~ ΄ ΄ το Ὰ 

vouevy, οἷον ὡς ἐν τῷ συλλογισμῷ τούτῳ 7 σελήνη ἐπιπροσϑεῖται ὑπὸ 

τῆς γῆς, τὸ ἐπιπροσϑούμενον ἐχλείπει, ἢ σελήνη ἄρα ἐχλείπει. ἰδοὺ ἐ iS πιπροσϑούμενον ἐχλείπει, ἢ σελήνη ἄρα ἐχλείπει. ἰδοὺ ἐν- 
~ v ~ » ' “αὐ - ’ ~ 

ταῦϑα αἰτίου ὄντος τοῦ ἐχλιμπάνειν τὴν σελήνην τὴς ἐπιπροσϑήσεως τῆς 

γῆς οὐ παρελήφϑη τοῦτο ἐν προτάσει, ἀλλ᾽ εἰς γένεσιν ἡμῖν τοῦ μέσου 

ὅρου συνεβάλλετο. τὴν ὃὲ ἀχριβεστέραν περὶ τούτου ἐξέτασιν ἐροῦμεν, ὅτε 

αὐτὸς τούτου μεμνήσεται. μόνα οὖν τὰ πρῶτα δύο τοῦ xa? αὑτὸ σημαι- 
, , id ΄ \ ‘ 5 ‘4 ~ "» ΄ὕ 

γόμενα χρήσιμα ὑπάρχει πρὸς τὰς ἀποδειχτιχὰς μεϑόδους, ἐξ ἀναάγχης τε 40 
΄ ΄ Ν ) id 2 \ σ \ \ , ΄ ~ ) 

UTADY OVTA χαι nai) αὐτο. χαὶ Ott μὲν TO πρότερον σημαινομενον TOU xa} 

, , ~ Cd 2 ‘ 5» 

αὑτὸ ἐξ ἀνάγχης ὑπάρχει τῷ ὑποχειμένῳ, χαὶ αὐτόϑεν ἐστὶ προφανές, εἴ γε 
- - 5 , 5 

τὰ ἐν τοῖς “δρισμοῖς τινος παραλαμβανόμενα δεῖ ὑπάρχειν ἐχείνοις xat ἐξ 
3 ΄ a » >>. ΄ oh ahs (eX 7%) ΄ »ὦ»Ν " a. 

ἀνάγχης᾽ διόπερ οὐδὲ χατασχευάσαι αὐτὸ ὁ ᾿Αριστοτέλης ἀξιοῖ. τὸ δὲ 
, ~ ~ ia ~ r ~ 5 

ee τοῦτο δὲ ἦν ὃ ἐν τῷ ἑαυτοῦ ὁρισμῷ τὸ ὑποχείμενον παραλαμ- 
Ἁ Ἂ 

, δοχεῖ μὲν μὴ ἐξ ἀνάγχης ὑπάρχειν τῷ μὴ παντὶ ὑπάρχειν τῷ ὑὕπο- 
, 

v 

- eine 
“EL. We τὸ al usvov (οὐδὲ γὰρ παντὶ ἀριϑμῷ τὸ περιττόν, ἀλλ 

οὐδὲ τὸ ἄρτιον παντὶ aor ne); δείχνυσί Ye μὴν χαὶ ταῦτα ἐξ ἀναγχης 45 

ὑπάρχοντα παντὶ os ὑποχειυένῳ τῷ THY ΠΝ τούτων ἄμεσην εἶναι 

χαὶ ἰσοδυναμεῖν τῇ ἀρ βέξου ὥσπερ ap ἣ ἀντίφασις ἐπὶ πάντων τῶν 

1 τέχνην R 6 ws om. U 7 χαὶ ἐξ ἀνάγκης om. καὶ 8 τοῦ xad’ αὑτὸ 

τέσσαρα ἃ 9 ἀφορίζει U λέγειν a 12 post οὐδὲ add. yap a 

15 οὐσίας τινός a 14 εἶναι a post αἴτιον alt. add. φαμὲν a post ἀλλ᾽ 

add. οὖν R 16 ἐπιπρόσϑεσιν R οὐχ a: οὐχ ἂν RU 16.17 παραληψό- 

peta ἃ: παραληψώμεϑα RU 19 τοῦτο R 20 to RU: χαὶ a 21 an 

‘Sas οὔσης 24 μεμνήσεται] ὁ. 6 p. 75a 25 sq. 26 πρῶτον a 28 δεῖ a: 

ἴται RU 31 τῷ---πάρχειν om. R 

Comment. Arist. XIII 3. Philop. in Anal. Post. 5 
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win \ Sy aa ~ εἰ \ \ 3 gy ι xX as , 

ὄντων χαὶ uy ὄντων διαιροῦσα χαὶ τὸ ἀληϑὲς χαὶ τὸ Ψεῦδος πᾶσί τε 16r 
΄ ΄ D> 

ὑπάρχε: ἣ οὐχ ὑπάρχει χαὶ ἐξ ἀνάγχης χαὶ det od τῷ Exdtepov THY μορίων 
SLA , sy ~ ΄ -- a7 ἋΣ o ΟΝ ΧΡ - 
ETL TAVTWY 40.06 εἰν ἀλλὰ τῷ πάντως τῶν GUN TO STEPOV, οὕτω OF XAL ETL τῶν 50 

΄ > WAL ee \ > ς ~ ee Ἃ " ΄ 9.A\ oe Ld 
TOOXSLUSVWMY, STSLGY) STL TAVTO αριϑοῦ ἢ TO ἀρτίῖον Ἢ τὸ περίττον, OLA τοῦτο 

ΠΟΥ ΒΟΟΣ ety ; ses ies 
φαμεν xa! αὑτὸ χαὶ ἀεὶ ἐξ ἀνάγχης ὑπάρχειν αὐτά, τῷ πάντως ὃεῖν σι 

θάτερον μόριον τῆς ἀντιϑέσεως ἐφ᾽ ὧν πέφυχε χατηγορεῖσθαι ἁρμόζειν. 
wes 2 ΄ ’ ~ ~ Ἂν - 

ἄλλως τε χαὶ ἐφ᾽ ὧν Exdtepov τῶν μορίων τῆς ἀντιϑέσεως χατηγορεῖται, ἐπὶ 

τούτων δῆλον ὅτι τὸ χατηγορούμενον παντί τε ὑπάρχει τῷ ὑποχειμένῳ, εἰ 

OS παντί, χαὶ ἀεὶ ἐξ ἀνάγχης. οὕτως οὖν ταῦτα διορισάμενος μέτεισιν ἐπὶ 

10 τὴν διδασχαλίαν [ τοῦ χαϑόλου. 10. 
4"ν v ΄ > \ ~ ΄ ~ > ~ 7 ¢ ‘ 

Τὰ ἄρα λεγόμενα ἐπὶ τῶν ἁπλῶς ἐπιστητῶν xaV αὑτὰ 
Ἃ ? 

οὕτως WS ἐνυπάρχειν TOLS χατηγορουμένοις ἢ 

έ ἀπηριὃμ, δ σατο τὰ τοῦ xa} αὑτὸ 
ἐν ἀπ εο SOs: δι 

αὑτά τ ὶ 

σημαινόμενα χαὶ ἐδίδαξε περὶ τῶν δύο. τῶν προτέρων μόνων ὡς ἐξ τι 

15 ὑπάρχει αὐτῶν ἔχάτερον, συνάγει τὸ χρήσιμον ἑαυτῷ εἰς τὰς ἀποδειχτιχὰς 
> og A 7 

διὰ τούτων, ἐχ τῶν δέδευ; Ἰιένων τὸ ἀναγχαῖον τῶν ἀποδειχτιχῶν Ἔ Ω Φφ: Os Φ Θ wy 

ροτάσεξων συμπεραινόμενος.  Guvduet γὰρ τοῦτό τ 6tt, ef χαὶ Ὁ 

TAVTA υῖν τὰ ee τῶν ἐξ ἀνάγχης ἐστὶν ee του 
, 

τὰ ἐπὶ τῶν ἁπλῶς ἐπιστητῶν, τουτέστι τῶν χυρίως extotyt 

50 παραλαμβανόμενα εἰς προτάσεις τοιαῦτά ἐστιν ὡς vine τα ae 

χατηγορουμένοις ἢ ἐνυπάρχεσϑαι αὐτοῖς τὰ χατηγορούμενα. διὰ 

τούτων GE τοὺς δύο τρόπους τοὺς πρώτους τῶν σημαινομένων τοῦ χαϑ᾽ 10 

αὑτὸ δεδήλωχε: ταῦτα ὃὲ δέδειχται ἐξ ἀνάγχης τε ὄντα χαὶ xual αὑτὰ 
ὃ ΟΥ̓ 3 » ΄ Ὧν, 3 2 “» σ x > 2% 

πάρχοντα" ες ἂν ναγχαΐωῳ ων αρὰ TPOTAGEWY Ot ATOOELCELS. περ ὃξ ELTOY, οια 

- ΄ ~ ~ > 

οὗ ἐνυπάρχειν χαὶ τς ον το: τοὺς προτέρους δύο τρόπους τοῦ χα 25 TO : 
c ἡ » χα A XX ‘ A ~ > ar αὑτὸ σημαίνει. διὰ μὲν γὰρ τοῦ ἐνυπάρχειν τὸν πρῶτον" ἐπειδὴ γὰρ Exactov 

5 7 ΄ ~ Vv >: Vv ~ > ἐν τῷ ἰδίῳ ὁρισμῷ ἔχει τὸ εἶναι χαὶ ἔστι δι᾿ ἐχεῖνο, διὰ τοῦτο εἶπεν 

ς BS UAT BOUL: οἷον τὸν ἀνϑρωπον 
"Ἢ ~ , ΟῚ ~ ~ ~ My Vf, 

ἐν τῷ ζῴῳ χαὶ λογικῷ zat ὕνητῷ, ἅπερ αὐτοῦ χατηγορεῖται, διότι τὸ ε 
>. , ~ 3 5 “53: Lege HN ~ 

30 ἐν τούτοις τῷ ἀνθρώπῳ. χαὶ ἐπεὶ ἀντιχειμένως εἶχεν ὃ δεύτερος τρόπος TH 
\ , 5 \ ‘ ~ , ΄ > \ \ 

πρότερῷ (ἐν psy γᾶρ τῷ TPOTSOW τὸ ὑποχείυενο ὃν εἰς TOV ἑαυτοῦ ὁρισυὸν 

2 ante ἐξ add. τὸ" Ua? zat alt. om. R: post ἀεὶ colloc. a οὐ τῷ 45: οὕτω RU: 

τῷ a! ἐχάτερον scripsi: ϑάτερον Ua: ϑατέρω R ὃ τὸ om. U ὃ ὑπάρχει 

αὐτὸ R 10 x%ad? αὑτό Ra 11 zaP—13 ἐξ ἀνάγχης om. a 12 7 R Arist.: xat_U 

13 τοῦ xa? αὑτὸ τὰ Ua 14 ἐδίδαξε a: ἔδειξε RU πρώτων ἃ 15 ἑχάτερον ἃ: 

ate RU ἑαυτοῦ R 17 προτάσεων RU: μεθόδων a δυνάμει ἃ": διαμένει RUa!l 

popes χατηριϑμιηυένα add. ἀλλὰ ΝΗ τοῦ χα αὑτό ἐστιν, ἀλλὰ δύο a}: om. a? 

ἐστίν post ὑπαρχόντων colloc. al: εἰσὶν Ua? 19 ἀλλὰ τὰ ἐπὶ τῶν (ἐπὶ δὲ τῶν R) — χυρίως 

ἘΠ τητῶν RUa?: Οὐ jap ἐνδέχεται μὴ ὑπάρχειν--- τὸ ἄρτιον. “πλῶς ἐπιστητὰ, τὰ κυρίως 

ἐπιστητά φησι al: ab ἁπλῶς inc. S 20 ante παραλ. add. ta SUa post zpo- 

τάσεις add. ἃ Sa 21 ante αὐτοῖς add. ἐν Ua? 22 δὲ Sat: om. RUa? 

τοὺς πρώτους S: τοὺς προτέρους Exatépov (ἑχατέρους a2) Ua?: τοὺς πρὸς Exdtepov R: om. al 

τῶν---2ῦ δεδήλωκχε Sal: σημαινομένων R: σημαίνων Ua? 23 δὲ om. Ra?: yap Sa! 

τε om. RSa! ὄντα om. Sa! 26 γὰρ prius om. Sa! 27 ἔχον R 

28 οἷον RUa: τουτέστιν S 29 ἃ «ad αὑτὸ. Πα 



PHILOPONI IN ANALYT. POST. I 4 [Arist. ρ. 73> 16. 18] 61 

pene: Ὄσσαν τ οὐ 8 OE NR ents ae uc) xacrvopobusvoy IGT ταρελάμβανε τὸ χατηγορούμενον: ἐν G& τῷ δευτέρῳ τὸ χατηγορούμενον 10 
5 Ἂ LY ~ ΄ ἫΝ , \ ic. δ RON ~ 5 A 5 A εἰς τὸν ἑαυτοῦ δρισαὸν παρελάυβανε τὸ ὑποχείμενον), διὰ τοῦτο εἰπὼν ἐπὶ 

τοῦ προτέρου τὸ ἐνυπάρχειν ἐπὶ τοῦ δευτέοου εἶπε τὸ ἐνυπάρχεσϑαι 
- ΜΝ ‘ s ‘ ‘ Ὁ 4 

τὸ χατηγορούμενον ἐν τῷ ὑποχειμένῳ. ἐπὶ γὰρ τούτου διὰ τὸ ὑποχεί- 20 

5 μενον ἔστι τὸ χατηγορούμενον- διὰ γὰρ τὸν ἀριϑμὸν ὑπάρχει τὸ ἄρτιον ἡ 

τὸ περιττόν. χαὶ διὰ τοῦτο εἶπεν αὐτὸ ἐνυπάρχεσϑαι τῷ ὑποχειμένῳ, τουτέστιν 

ἐν ἐχείνῳ τὸ εἶναί te ἔχειν χαὶ σώζεσϑαι. 

p.73b18 Οὐ γὰρ ἐνδέχεται μὴ ὑπάρχειν ἢ ἁπλῶς ἣ τὰ ἀντι- 
χείμενα 

10 Τὸ μὲν ἁπλῶς ἐπὶ τοῦ προτέρου τρόπου ἐχληπτέον: οὐχ οἷόν τε 
Ἁ : : ἷ ah a eee 

γὰρ τὰ sic πὰ τινος παραλαυβανόμενα μὴ χαὶ παντὶ ual ἀεὶ ἐς ἀναγ- 

a 
~ ΄ NA mI , Ὁ ’ 

χης τῷ ὑποχειμένῳ ὙΠΟ ΟΣ τὸ OF ἣ τὰ ἀντιχείμενα πρὸς τὸν δεύτερον 

τρόπον" χαὶ ἐπὶ τούτου γὰρ ἀνάγκη παντὶ τῷ ὑποχειμένῳ τὴν ὅλην ἀντίϑεσιν 5 

ὑπάρχειν. πᾶς γὰρ ἀριϑμὸς ἢ ἄρτιός ἐστιν ἣ περιττός, χαὶ πᾶσα γραμμὴ 
” a” 7 > ~ >. \ id ~ 5 

15 ἡ χαυμπύλη ἐστὶν ἢ εὐϑεῖα. δυνατὸν uévtor χαὶ τὸ ἁπλῶς ἐπὶ τοῦ Gev- 
9 ὦ] t | | ‘ 

, "5" Q , ΕἾ , ΄ \~ > Se ef ~ ‘ AG 

TSO op exh pa eet TPOTGOD. απλως μεν, τὰν πασᾶν τὴν ἂν τίϑεσιν 

ΧΟΤΗῚ ἱσρήσωμεν, οἷον πᾶς ἀριϑμὸς ἄρτιος 7 περιττός, χαὶ πᾶν σῶμα τὸ ἐν 

Ἱενέσει ἣ βαρὺ ἣ κοῦφον. τὰ ἀντιχείμενα Gs εἶπεν ἀντὶ τοῦ ᾿ ϑάτερον τῶν 

ἀντιχειμένων᾽, ὅταν, ὡς ἤδη εἶπον, τὸ ἕτερον μόριον τῆς ἀντιϑέσεως ἀπο- 

20 λαβόντες τοῦτο τοῦ δεχτιχοῦ χατηγορήσωμεν᾽ οἷον πάσης δεχάδος τὸ ἄρτιον 30 

7 τι τοιοῦτον. εὑρίσχεται GF ὅτι ΞΕ τινων τῶν xa’ αὑτὸ συμβεβηχότων 

ἔστι τις χαὶ μεσότης, ἐφ᾽ ὧν ὑπερβολή τε χαὶ ἔλλειψις ϑεωρεῖται, οἷον 

ἐπὶ σιμότητός. τε χαὶ γρυπότητος" ἔστι γὰρ μεταξὺ τούτων χαὶ τὸ εὐϑύ. 

ἀλλ ἔστιν ἐπὶ τούτων τὴν ἄμεσον ἀντίϑεσιν παραλαβεῖν, εἰ το φήσομεν, 

πᾶσαν Piva 7 εὐϑεῖαν εἶναι 7 χαμπύλην, ὥσπερ χαὶ γραμμήν φαμεν πᾶσαν τῷ σι τὶ 

΄ . “ΠΝ \ “ rs 

sis δύο ταῦτα διαιρεῖσθαι" O7hov yap ὅτι τὸ χαμπύλον, εἰ has χυρτὸν εἴη 
5 ΄ ΄ ἊΝ ~ ΄ v \ 

ἐπὶ ρινός, λέγεται γρυπόν, εἰ ὃξ χοῖλον, σιμόν. ἄλλως τε οὐχ ἐπὶ πάντων 35 
"ΞῚ ~ ΟΣ ΤΣ ὭΡΗ, ὦ RI eee ae f > ; ἁπλῶς τῶν χαῦ αὑτὸ συμβερηχότων τοῦτο USGS εἰρήσϑαι αλλ 

- ~ Lé > \ ‘ 3 ‘ 5 ~ 

τῶν ἐπιστητῶν' ταῦτα OF ἐστι τὰ KATA ἀφαίρεσιν. διὸ χαὶ ἔλεγε ταῦτα 
‘ ~ ΄ Ἃ. “ >] la a\ ¢e 7 

80 ἐπὶ τῶν ἁπλῶς ἐπιστητῶν᾽" σιμότης Os ate χαὶ εὐθύτης οὐ τῶν ἐπι- 
“ὦ \ ~ "» " ΄ > 5 , 

στητῶν᾽ οὐδὲ γὰρ τῶν ἐξ ἀφαιρέσεώς ἐστι λαμβανομένων. 

1 τὸν (post παρελ.) a? post δευτέρω add. τὸ ἀπάπαλιν. τουτέστι Sa! 

5.6 περιττὸν --- ἄρτιον S ὃ ἢ] καὶ 5 6 τὸ om. Ua? αὐτῶ RS 

ante τῷ add. ἐν a? ὦ τῶ U cies ce om. S 8 lemma om. a! 

ἐνδέχεσθαι ἃ" 10 ἐχληπτέον Sa: om. RU 10.11 οὐ yap οἷόν te Sa 11 καὶ 

prius om. S 19 τούτοις 5 14 καὶ--- 1 περιττός om. S 17 οἷον scripsi: 

ὅταν RUa post ἄρτιος add. ἡ U"a post πᾶν add. τὸ R τὸ δα: τῶν U 

18 εἶπεν ἀντὶ τοῦ om. U ϑάτερον ὃ: ϑατέρου R: ἂν ϑάτερον Ua 19. 20 ἀντι- 

φάσεως λαβόντες pr. S 20 τῶν δεχτιχῶν R 21 74 SUa: zat εἰ R 22 εὑρί- 

σχεται χαὶ μεσότης τις S 24 λαβεῖν Sa 25 7) καμπύλην εἶναι Sa 

27 post χοῖλον add. λέγεται Sa 29 ταῦτα RSa: ta U 81 ἐξ om. RUa! 

ἀφαιρέσεώς τι λαμβάνομεν RSal 

Ὁ 
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Ρ91 Ἔστι γὰρ τὸ 

οἷον ἄρτ ιον τὸ 

Pe ιν ay Σ ἃ ,΄» 

[ὑπειδὴ εἶπεν ἐξ ἃ 
> ~ ΄ ’΄ 

τοῦτο χατασχεύυασαι OLA τηὐτῶων 

eee 
θάτερον 

] πάντως 
5 , 

ἀμέσων ἐναντίων ἀνάγχη τὸ 

ϑάνατον χαὶ τοῖς σώμασι τὸ βαρὺ 7 

πάντως ἰσοδυναυ. 

Devt’ οἷον τῷ 
‘ 

PHILOPONI IN ANALYT. POST. 14 [Arist. p. 73> 

> 4 

ἐναντίον 

uy περιττὸν ἐν ape 

rae ἐν τέσσ, Ξ AP λῶς ὌΝ καὶ να “1S ὑπάρχειν ἡ ἀπλῶς Ἢ τ 

A) ’ 

200 

\ ap κ᾿ ΄ 

χαὶ ECeL XaAL χαταφᾶσξει TE 

Vv , im = 

οφεώς τε 

μόριον ὑπάρχειν 

ἕτερον τῶν 

οἷον τῷ ἀριϑμῷ τὸ ἄρτιον ἣ τὸ 

εἴ ἢ τῇ στερήσει ἣ τῇ ἃ 

τῷ ἀρτίῳ ἰσοδυναμεῖ 

91] 

΄ 

= 

ϑμοῖς ἢ [4 
ETE 

\ » 

ἃ ἀντιχείμενα αὐτὸ 

STH. τὰ γὰρ ἄμεσα τῶν ἐναντίων εἰς 
Ν ἣν ΄ 

χαὶ OTOGASEL z 

χαὶ τυφλότητος ἀνάγχη πᾶντως 

ων το τς ιν, ὁμοίως ὃὲ χαὶ τῆς ἀντιφάσεως ἀνάγχη 

τοῖς ὑποχειμένοις, οὕτω χαὶ ἐπὶ τῶν 
ἐναντίων ὑπάρχειν τῷ δεχτιχῷ, 

περιττὸν χαὶ τῷ ἀνθρώπῳ τον 7 

τὸ χοῦφην. χαὶ διὰ τοῦτο τὸ ἐναντίον 

χποφαάσει τοῦ ἐναντίου μορίου τ τε- 
‘ \ 

sa 
- ΄ 2 \ 3 ~ x 

τὸ περιττόν" ἐν γὰρ OES τὸ μὴ 
A περιττὸν πάντως ἀρτιόν ἐστιν’ ὁμοίως xav ἜΣ ῦς τις εἴποι ἀντὶ τοῦ 

15 μὴ περιττοῦ τὸ ἀπέριττον, ἰσοδυναμεῖ τῷ ἀρτίῳ. ἐπεὶ οὖν ἐξ ἀνάγχης ἐπὶ 
παντὸς ἢ ἀντίφασις, τουτέστιν ἣ H χατάφασις ἀληϑὴς 7 ἢ ἀπόφασις, δμοίως 

A 35 \ ~ >. ~ NM 6 OP 3 4 Ὥ ῳ , PINAY Ὧι UL 

χαὶ ἐπὶ τῶν δεχτιχῶν 7 ἢ ἕξις ἀληϑεύει 7 ἢ στέρησις" ἐδείξαμεν δὲ τούτοις 
ἰσοδυναμοῦντα τὰ ἄμεσα ἐναντία: ἀνάγχη ἄρα χαὶ τ 

> ~ X 

oe TOLS δεχτιχοὶς. τὸ 

μόριον τῷ ἐναντίῳ τοῦ τεϑέν τ 
ry 

eA aed 

ἐναντ ἴον ἐστὶ LTTOV, 

΄ 

δυναμεῖ δή 

4 ΄ 

πειδὴ £00 

τῷ σι χατάφασιν χαὶ ἀπ τόφασιν (εἴ: πε 

φάσις, ἐπὶ τούτων χαὶ τῶν ἐναντίων τὸ ἕτερον μ 

΄ 

yeh αφης περιττ 

- 

30 χαὶ ἕξει ἰσοδυναμεῖ χαὶ χαταφάσ 

Uy περιττόν, ὅπερ ἐστὶν 

2 οἷον xth. om. S 

te alt. om. R 

ἀντιχειμένοις Sa 

ἐναντίων post δεχτιχῷ colloc. Sa! 

1 tovto U 

χαὶ alt. om. SUa 

μόριον add. χαὶ U 

ἐπὶ τῶν δεχτιχῶν Ua? 

11 ante τοῖς add. ἐν 1] ἢ Seripsi: 

17 7 prius om. RS 

20 μόριον om. a 

22 τῶ---στι Sa: om. RU 

26 post ἐπειδὴ add. εἰ Ua 

τῷ πεφηχέναι Ua: ἐν 

ἀντιχειμένου ἃ 

ἀντιφατιχὸν U 

- 
au τῷ αὐτῷ 

στασϑαι S γὰρ om. RS 

δὲ a ἢ ἀντίφασις ἀντὶ τοῦ 

ἔστι δὲ 

μὴ 1 ee τῷ ἐναντίῳ τοῦ EUG 6 ἐστι τῷ ἀρτίῳ. 

γὰρ ἂν τις ὅτι, 

ός, ἄρτιος ἄρα ἐστί). διὰ τοῦτο οὖν ἀχριβολ 

τὸ ἐν τῷ αὐτῷ γένει, τουτέστιν 
5 5 ~ l4 , > 

ἐν τῷ αὐτῷ γένει συνίστάσϑαι" ἐπ 

χαὶ ἀποφάσει. 

ἀπόφασις, 

3 ἀναγχαίων pr. S 

post ἐναντίον add. τι U 

10 τῶ alt. RSa: ἐν U 

zat libri 

24 ταῦτα S 

27 ἄρα om. RS 

φυχέναι RS 

ol 

Ota ἐξ avayxys 
ς 
τὸ ἀντιφάσχον 

> δ >} {¢ A Rd > ar , 

εἰ yap ἐτέϑη τὸ ἄρτιον, ἐπειδὴ τούτου 
’ 2. , A 

τούτῳ ἀντιφάσχον TO μὴ περιττόν, ἰσο- 

έγω δὴ ὅτι ἐστὶ τὸ ἐναντίον ἣ στέρησις ἢ epee: 
ev av ταύτῃ ὡς ἐξισάζοντα spa νειν eas τε χαὶ ἕξιν χαὶ 

εἰ ἐφ’ ὦν ἣ στέρησις χαὶ Ἶ ἀπό- 

μόριον, ἐπειδὴ ur} ἐστιν ὃ τρα- 

γούμενος προσέϑηχε 

᾿ ὧν πέφυχεν ἑχάτερον τῶν ἀντιχειμένων 

τούτων γὰρ τὰ ἀντιχείμενα στερήσει τε 
Ἢ 

ἐν ἀριϑμῷ γάρ, φησί, τ 

δ᾽ τῶν ἐστιν, οὐχ ὅτι, φησίν. εἰς 

7 δὲ om. S 

9 post ἕτερον add. μόριον Sal 

6 ἀναγχαῖον a 

10. 11 ζωὴ ἢ ϑάνατος S 

τὸ alt. om. 5 

19 τὸ alt. om. R 

τὸ ἐναντίον S 

25 εἰ om. S 

28 ἐφ᾽ ὧν πέφυχεν scripsi: 

ἀντιφασχόμενον 

21 ἀντιφατιχὸν U 

29 ἐν τῶ αὐτῷ γένει om. RS 

ante ἄρτιόν add. τοῦ U: οὗ ἃ 

25. 26 ἀντίφασις U 

ἢ στέρησις ἣ ἀντίφασις ἐν τῷ 1ὐν 

ται. 40 

45 

5 

5 ταυτὰ U: ταυτὸν Sa 

8 post 

τῶν 

τῷ δεχτιχῶ RSal: 

12 ἀντιφάσει U 

S: 

2 

εν 
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a R ς: εἰ ° < 

τὸ. μὴ περιττὸν χαὶ τῷ εὐϑεῖ τὸ μὴ χαμπύλον διὰ τὴν ἄμεσον τῶν ἐναν- 
, b] 7 , ΄ ΄ - a , 5 

τίων ἀντίϑεσιν. ὥστε οὐ ταὐτόν, φησί, TH δυνάμει λέγω τὴν ἀπόφασιν 

χαὶ τὴν χατάφασιν: ἄλλο γὰρ χαὶ ἄλλο. εἰ μὲν yap εἴπω οὐχ ἄρτιον, ἀνεῖλον 

ὧν Ἔ 
ld wv , I wv , , >) ‘ 

μόνον τὸ ἄρτιον" εἰ δὲ εἴπω περιττόν, τέϑΞιχα τὸ περιττόν. οὐ ταὐτὸν 

οὖν, ἀλλ᾿ ὅμως ἐπὶ τῶν ἀμέσων συντρέχει" ὃ γὰρ λέγων ἀριϑμιόν τινα μὴ ’ a a = τρξχε (Zp ASY ριυμο ᾿ μη 
?° w x ao ΄ 5 ‘ ΄ ζω ΓῚ 

εἶναι ἄρτιον οὐδὲν ἕτερον λέγει ἢ ὅτι περιττός ἐστι, χαὶ ὁ λέγων ῥῖνα μὴ 

εἶναι εὐϑεῖαν οὐδὲν ἕτερον Ὁ ἢ ὅτι χαμπύλη ἐστιν. 

τ > > ΄ ΄ ” > , > ΄ ᾿ 

ρ. 73693 Ὥστ᾽ εἰ ἀνάγχη φάναι ἣ ἀποφάναι, ἀνάγχη χαὶ τὰ xa’ 

αὑτὰ ὑπάρχειν. 

> - 

»- 

ἄγω τῇ καταφάσει τὴν ἀπόφασιν (τὸ μὲν ie ἄρτιον χατάφασις, to 170 

ὃὲ μὴ περιττὸν ἀπόφασις), ἀλλ᾽ οὕτω φημὶ τὸ ἄρτιον εἶναι μὴ περιττόν, χαϑὸ 10 

ἕπεται ἐπὶ τῶν τοιούτων τῇ χαταφάσει ἢ ἀπόφασις" ἕπεται γὰρ τῷ ἀρτίῳ 

5) 

ΓΤ" ΄ Sirs a) ε x ε > 

; Τουτέστιν εἰ ἐπὶ παντὸς ἢ ἣ χατάφασις ἢ 7 ἀπόφασις, ἰσοδυ- 20 
4 ‘ Aes er is Se , ; Soe ᾿ ‘ 

ναμεῖ δὲ ἐπὶ τῶν ἀμέσων τοῖς ἐναντίοις ἢ ἀντίφασις, ἐξ ἀνάγχης apa ἐπὶ 

τῶν τοιούτων ἀμέσων τὰ ἐναντία τοῖς ὑποχειμένοις smote 

Pr = y ye >. A Δ Ἃ \ ΄ ς ΄ \ 

p- 73026 Καϑόλου δὲ λέγω O GY χατὰ πᾶντος TE ὑπαρχὴ χαὶ 
‘ z ΄ 

xa αὑτὸ χαὶ ἢ αὐὑτύῦ- 

᾿Απαριϑμιησάμενος τὰ τοῦ xa αὑτὸ σημαινόμενα χαὶ ἀφορισάμενος τὰ 

χρήσιμα πάσης τῆς ἀποδειχτιχῆς ψεϑόδου μέτεισιν εἰς τὴν ἘΞ: τοῦ χα- 

ϑόλου διδασχαλίαν. tota δὲ olde τοῦ χαϑόληυ τὰ σηυλινόμενα 6 ᾿Δλριστοτέ- 

Ans. ἕν μὲν τὸ ἁπλῶς παντὶ ὑποχειμένῳ ὑπάρχειν τὸ χατηγορούμενον, xav 

un xa} αὑτὸ ὑπάρχῃ, ὡς φαμὲν παντὶ Αἰϑίοπι τὸ μέλαν ἣ παντὶ ἀνϑρώ- 

nu τὸ βαδίζειν. δεύτερον δὲ ὃ χαϑόλου τέ ἐστι χαὶ xad’ αὑτό, ὡς φαμὲν 30 
a i ’ rift 
, a ~ \ Vv , a. a >) ΄ ΄ ἊΝ 5 \ \ Ἁ \ 

πάσῃ δεχάδι τὸ ἄρτιον. τρίτον δὲ ὃ xa’ αὑτό τέ ἐστι ual χατὰ παντὸς χαὶ 

πρώτως, ὅπερ νῦν χαὶ παραδίδωσι χαὶ εἰς τὰς ἀποδειχτιχὰς παραλαμβάνει 
, > \ Nee , \ ’ = . ΑἹ 5 ~ Vv 

υεϑόδους, οἷον τὸ παντὸς τριγώνου τὰς τρεῖς γωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας 

εἶναι. τὸ yap ὑπάρχειν usv τῷ σχαληνῷ τὰς τρεῖς γωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας 
\ \ \ ΩΣ Caren, bbe) > ΄ ᾿ > \ = ren VAN 

χαὶ παντὶ χαὶ xa αὑτό, ἀλλ οὐ πρώτως" οὐ γὰρ Ἢ σχαληνὸν τὰς τρεῖς 
WV. ΄ > δὴ 3 ~ v ne 33>. τ Ἃ \ ‘ ν Ay 

ἔχει γωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς tous, οὐδὲ ἢ ἰσοσχελές- χαν γὰρ μὴ εἴη σχαλη- 80 
΄ ΄ % = “; > ‘ ~ 

vov, οὐδὲν χωλύει τρίγωνον ἕτερον εἶνα! ἔχον τὰς τρεῖς γωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς 
~ ΄ ~ / >) ‘ ~ 

ἴσας. πρώτως οὖν τῷ τριγώνῳ ὑπάρχε: τὸ τὰς τρεῖς γωνίας δυσὶν dpbats 

ἴσας ἔχειν, διότι χαὶ παντὶ τριγώνῳ χαὶ χαϑ᾽ αὑτὸ παντὶ χαὶ πρώτως: οὐ- 
> \ Wy = ~ ec ΄ ΄ , ΄ , 

δενὶ γὰρ ἄλλῳ πρὸ τοῦ τριγώνου ὑπάρχει" ef yap ὑπάρχει σχηματί τινι 

2 μὴ περιττὸν εἶναι Sa 4 post περιττὸν add. χαὶ τῶ μὴ ἀρτίω τὸ περιττόν Sa 

ὃ ταυτό Sa 5.6 χατάφασιν--- ἀπόφασιν Sa 10 7 εἶναι χαμπ Boy Sa 12 αὑτὸ αὶ 

13 παντὶ RS 16 xat xa9’—p. 70,29 μιᾶς πλευρᾶς] τούτου ἣ ἕξις χεῖται ἐν τοῖς mada 

φύλλοις ὡς ἀναλεγόμενος εὑρήσεις S 19 τῆς a: om. RU 21 ὑποχειμένω παντὶ a 

ante dxoz. add. τῷ R 22 post 7 add. to U 25 zai εἰς RU: χατὰ a 

χει a post isoszehés add. ἡ R 30 ὀρθὰς U 

ts 

παραλαμβάνειν a 26 tas U2a: om. R 27.28 ἴσας χαὶ a: om. RU 28 χαὶ alt. a: 

om. RU 29 ywvias 
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~ Vv . 

τὸ τὰς τρεῖς 7 τς: δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ἔχειν, ἀλλ᾽ οὐ παντὶ σχήματι, οὐδὲ 17 
a ᾿" , 3 \ 5 , » 

7, σχῆμα GAR ἧ τρίγωνον. χαὶ τοῦτό φησι τὸ χαϑόλου εἰς τὴν ἀπόδειξιν 

δεῖν Ley Nes el ὃξ τοῦτο, ΠῚ υηδὲν εἶναι ἀποδειχτιχὸν 40 

ὃ μὴ ἀντιστρέφει πρὸς τὸ χατηγορούμενον χαί, ἵνα συντόμως εἴπω, μόνους 

5 εἶναι τοὺς δρισμοὺς χαὶ τὰ ἴδια ἀποδειχτιχοὺς διὰ τὸ ἀντιστρέφειν πρὸς τὰ 
΄ ΄ \ ΄ σ ΄ VAG ons ΞῚ ‘ > b) . / ~~ 5» 

Optotd, τὸ μέντοι ὅτι 6 ἀνῦρωπος ζῷόν ἐστι μὴ εἶναι ἀποδειχτιχὸν, διότι 
. ~ ’ ΄ \ 

μὴ πρώτως τῷ ὑποχειμένῳ τὸ χατηγορούμενον ὑπάρχει. χαὶ φησὶ πρὸς 

εὶ Φ Cc? A Φ Qr 

σ ’ Ὁ iS) ~ > ~ 

Θευίστιος ὅτι ual τὰ γένη χαὶ αἱ διαφοραὶ τῶν ἀποδειχτιχῶν, εἰ 
\ x ie Ate \ iy Cis la x54) > >} = A) Q? c , \ — 

χαὶ μὴ ἐξισάζουσι πρὸς ta ὑποχείμενα, GAA οὖν, ἐπειδὴ xa adto te χαὶ 4 

10 παντὶ τῷ ὑποχειμένῳ ὑπάρχουσι. χαὶ δῆλον ὅτι ὁ ᾿Αριστοτέλης τὴν 

χυριωτάτην χαὶ μάλιστα ἀπόδειξιν xual τῷ πρώτῳ πρέπουσαν φιλοσόφῳ 

διασχοπούμενος ταύτην φησὶν εἶναι τὴν χαϑολιχώτατα π  τ τς ὄγλον 

οὖν ὅτι δεύτερα ἂν εἴη μέτρα ἀποδείξεως τὰ ἐπὶ τῶν γενῶν χαὶ τῶν δια- 

φηρῶν παραλαμβανόμενα, προ το ὃὲ χαὶ μάλιστα ἅπερ αὐτὸς παρέδωχε. 
\ ~ ΄ v2.5) ΄ 

15 τινὲς 68 πρὸς τούτῳ κἀχεῖνο ἔφασαν, ὡς ταῦτά φησιν ὁ ᾿Αριστοτέλης, οὐχ 
σ ’, aN 5 N= A = La 5 RE bh His) vA! ~ \ fo Y ow ὅτι πάντα τὰ ἀποδειχτιχὰ ὀφεί met ι ἀντιστρέφειν, ἀλλὰ ταῦτα τὰ συμβαλλόμενά 50 

i 
\ Gee PIs > 

t εἰσιν εἰς τὴν ἀπόδειξιν. *olov ἐν τῇ ἀποδείξει τοῦ τὸ τρίγωνον τὰς τρεῖς 

Ἰωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ἔχειν παραληπτέον ὅτι, ἐὰν εἰς δύο εὐϑείας πα- 

ραλλήλους εὐϑεῖα τον αἱ ἐναλλὰξ ie γωνίαι ἴσαι ROLES εἰσί" χαὶ 

20 ἔστι τοῦτο ἀντιστρέφον: ἐν ᾧ Yap al ἐναλλὰξ τρεῖς γωνία: ἴσαι ἀλλήλαις 
Seer > ~ > ᾿ ~ , τ tas) 

εἰσίν, ἐχεῖ εἰς δύο παραλλήλους sd0etac εὐϑεῖα ἐμπέπτωχε. τοῦτο δέ ἐστι 
x : πὶ : Ἂ : Seder aowee 

ψεῦδος" οὐ γὰρ τοῦτό φησιν 6 ̓ Αριστοτέλης, ἀλλὰ περὶ αὐτῶν τῶν ἀποδειχτι-, 
8 > , wes > tay. 

χῶν τὸν λόγον ποιεῖται, ὡς ἐν τῇ λέξει ἐπισημειωσόμεϑα. ἄλλως te οὐδὲ 17 
5" ΄ > 

πάντα τὰ εἰς τὴν ἀπόδειξιν παραλαμβανόμενα ἀντιστρέφει" εἰς ς γὰρ τὸ δεῖξαι, ὅτι 

τῷ σι 2 
¢ ~ ~ ~ ΄ 5 

ι(ἱ τρεῖς γωνίαι τοῦ τριγώνου δύο ὀρϑαῖς ἴσαι εἰσί, παραλα βάνεται τὸ πρὴσ- 
| ‘ Ἵ Ἵ t i 

~ 3. ~ 5 A 5: . 

εχβαλλομέ ἔγης υἱᾶς πλευρᾶς τοῦ τριγώνου τὴν ἐχτὸς ταῖς ἐντὸς χαὶ ἀπεναντίας 
5 | 1 

/, >) x Ν ~ 5 \ 

ἴσην εἶναι, χαὶ οὐχ ἀντιστρέφει" οὐ γάρ, Et τι τὴν EXTOS τᾶις EVTOS χαὶ 

i 

ὶ 
. ΄ Vv v ~ ΄, ΄ "» Ἂν » 

ἀπεναντίας ἴσην ἔχοι, τοῦτο τρίγωνόν ἐστι wlav πλευρᾶν EYOV προσεχβεβλη- 5 
΄ >) ‘ ~ Ν {Ὁ ~ ~ 

υένην " χαὶ γὰρ ἐπὶ τετραγώνου τοῦτο συμβαίνει προσεχβληϑείσης μιᾶς πλευρᾶς. 

= \ = 5 ͵ 

80 p.73b27 Καὶ χαῦ' αὑτὸ χαὶ ἢ αὖτο. 

“' « » 5 ΄ 5 ΄ ε 5 

Ταῦτα ἐχ παραλλήλου ταὐτὸν σημαίνοντα παρέλαβεν, ὡς ἐφε 

1b τῶσ ὃ παραλαμβάνειν ἃ 4 ἀντιχατηγορούμενον ἢ δυχαὶ δ 7 {Π: ele R 

0 ἄριστα R ἀποδειχτὸν Ra 8 6 Θεμίστιος] p. 13,5 sq. ἀποδειχτῶν R 8.9 xat 

i U 10 ante τὴν add. εἰς R 12 δειχνύουσαν Ra 14 παραδέδωχε R 

15 τοῦτο R 17 εἰσιν om. Ra πρὸς a 18 δυσὶν Ua: δύο R 19 τὰς--- γωνίας 

ἴσας--- ποιεῖ a 21 εἶεν R 22.23 ἀποδειχτῶν R 23 ἐπισημειωσόμεϑα) p. 72,10 sq. 

post te add. xat a 24 εἰ yap U 25 tod τριγώνου om. a δυσὶν a ἴσαι 

om. Rk 26 τοῦ τριγώνου πλευρᾶς a post ἐχτὸς add. δυσὶ al tats al: τῇ RUa? 

ἀπεναντίον a 27 post éxtos add. γνωνίαν al ταῖς at; τῇ RUa? 27. 28 χαὶ 

ἀπεναντίας om a! 28 ἔχει al, U pr. 29 post γὰρ add. xat a post ἐπὶ 

add. τοῦ ἢ τετραπλεύρου τινὸς, δυνατὸν τοῦτο συμβῆναι al προσεχβλη- 

ϑείσης μιᾶς πλευρᾶς om. ἃ 30 lemma om. αἷ: τὸ zat? αὑτὸ δὲ χαὶ ἢ αὐτὸ ταυτόν 

(i. 6. 028. 29) 5 31 post ταῦτα add. δὲ RUa*: om. Sa! ταὐτὸ R 
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εἶπε: τὸ χαϑ᾽ αὑτὸ γάρ, φησί, χαὶ 7 αὐτὸ ταὐτόν. πρῶτον δὲ εἰπὼν I7v 

δεῖν τὸ χαϑόλου χαϑ᾽ αὑτό τε εἶναι χαὶ χατὰ παντὸς ἐφεξῆς χαὶ τὴν τρίτην 
te a ~ ~ ΄ ΄ 

διαφορὰν ἐπάξει, λέγω δὴ τὸ χαὶ πρώτως δεῖν τοῖς χατηγορουμένοις ὑπάρ- 
, , at σ ΄ \t ’ se 5 Ψ ‘ τ, , 

Yety- ἰστεον OF OTL O WEY Ἀριστοτέλης εν TOUTOLS TO AUTO φησιν ειναᾶι 

a ’ CeEN \ \ δ 7 ΄ ΄ ὌΧ \ \ , ΄ 

5 τὸ “at! αὑτὸ xat τὸ ἡ αὑτὸ; Ol OS TEpl TOV Θεοφραάστον διαφέρειν 10 

~ ’ , ‘ <1 \ q? Cs) ~ Lt ΄ Vv 

ταῦτα λέγουσι" χαϑολικώτερον γὰρ εἶναι τὸ χαῦ αὑτὸ τοῦ Ἢ αὐτό" εἴ τι 

μὲν yap ἦ αὐτό, τοῦτο zal xa αὑτό" οὐχ εἴ τι ὃὲ ual! αὐτό, πάντως χαὶ 

ἢ αὐτό. τῷ γὰρ τριγώνῳ, ] τρίγωνόν ἐστιν, ὑπάρχει τὸ τὰς τρεῖς γωνίας 

δύο ὀρϑαῖς ἴσας ἔχειν, ἀλλὰ χαὶ ual)’ αὑτό: τῷ G8 ἰσοσχελεῖ “ay 

10 αὑτὸ μὲν ὑπάρχει, οὐκέτι δὲ ἢ αὐτό. οὐ γὰρ q ἰσοσχελὲς ὑπάρχει 

αὐτῷ τὸ τὰς τρεῖς γωνίας δύο ὀρϑαῖς ἴσας ἔχειν (εἰ γὰρ τοῦτο, οὐχ ἂν τῷ 1 

ἰσοπλεύρῳ ἣ σχαληνῷ ὑπῆρχεν, ἐπεὶ μὴ ἰσοσχελῆ) ἀλλ ἡ ἁπλῶς τρίγωνόν 

ἐστι. ταῦτα μὲν οἱ περὶ Θεόφραστον. ὁ μέντοι ᾿Αριστοτέλης εὑρὼν ἐπί 
~ , 5 > Vv , 

τίνων ταῦτα συντρέγοντα ταὐτὸν εἶναι ἔφη ἄμφω" τὸ γὰρ νοῦ “AL ἐπιστήυης 7 SRS ill ν 

(Sa) 
> ) , τῶν ἢ = ? 

15 δεχτιχὸν 2a)’ αὗτό te ὑπάρχει τῷ ἀνθρώπῳ ual ἣ αὐτό: οὐ γὰρ ἢ ζῷόν 
᾿ -" \ Ὁ 5 ; er as ” v 

ἐστι, vod χαὶ ἐπιστήμης δεχτιχόν ἐστιν, οὐδὲ ἢ δίπουν ἢ ἔμψυχον, ἀλλ 
= ῃ 

ῳς ἢ ἀνϑρωπος" δοχεῖ γὰρ τοῦτο μόνον τῶν | 
ἡ 

εἶναι: χαὶ τῷ περιττῷ ἀριϑμῷ τὸ μὴ εἰς ἴσα διαιρεῖσθαι δύνασθαι xa)” 20 
WY νοῦ χαὶ STLOTHUYS ὀεχτιχὸν 

΄ i 4 αὑτὸ χαὶ 7 αὐτὸ ὑπάρχει. 

Ὁ yy , , ied ~ , ‘ 

20 p.73b32 Td καϑόλου δὲ ὑπάρχει τότε, ὅταν ἐπὶ τοῦ τυχόντος χαὶ 

0 
‘ 

ποώτου δειχνύηται. 

Lo Sy ¢ ΄ » ~ 5 ‘ ai Ἁ - 

Οὗτος οὖν ὁ τρίτος προσδιορισμὸς τοῦ χαϑόλου. τὸ ὃὲ ἐπὶ τοῦ 
4 ~ % ~ ~ ret , 

τυχόντος τοῦτ᾽ ἔστιν, ὅταν τῷ τυχύντι τῶν ὑπὸ τὸ χατηγορούμενον 
\ 

c , 5 ‘ lé > ~ ΄ Ἁ ~ 

ὑπάρχῃ αὐτο τὸ KATY OVOVUSVOY, οἷόν τῷ TOY OVTL τριγώνῳ TO τὰς TPELS 

25 γωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ἔχειν, καὶ μὴ μόνον τῷ τυχόντι ἀλλὰ χαὶ πρώτῳ" 

οὐ γὰρ πρώτως τῷ σχαληνῷ ἀλλὰ τῷ τριγώνῳ ὑπάρχει τὸ τὰς τρεῖς Yw- 

νίας δύο ὀρϑαῖς ἴσας ἔχειν. 

Ω ἣν y \ \ ~ 7 Ὁ a? Ce (a τ Υ 

fe Gee Ὁ τοίνυν τὸ τυχὸν πρῶτον (δείχνυται) ὁύο ὀρθὰς εχον 

ἢ ὁτιοῦν ἄλλο, τούτῳ πρώτῳ ὑπάρχει χαϑόλου, χαὶ ἢ ἀπόδειξις 80 

30 xa) αὑτὸ τούτου καϑόλου ἐστίν. 

ὯΩ, φησί, χαὶ πρώτῳ χαὶ τῷ τυχόντι ὑπάρχει τὸ χατηγορούμενον, 
i ‘ ‘ i \e ‘< ἐν“ ‘ 

1 ἐρεῖ Sa ταυτόν Sa Arist. ταυτά R: τὸ αὐτό U 3 χαὶ τὸ 5 4 τοίνυν Sa 

5 τὸ alt. om. S post αὐτό add. εἴ τι μὲν yap ἢ αὐτὸ, τοῦτο καὶ χαϑ᾽ αὑτό (6 vs. 6.7 

illata) Sa οἱ δὲ περὶ τὸν Θεόφρ. xth.] fr. LXVIL Wimmeri 9 δυσὶν Sa 

10 ἑαυτὸ 5 post δὲ add. χαὶ S ἰσοσχελεῖ RS 11 δυσὶν Sa 12 ἰσοσχελεῖ R 

ἡ om. S τρίγωνά Sa 14 twa S 16 δίπου U 18 εἶναι ante 17 νοῦ 

colloc. Sa 20 xat χτλ. om. S 21 δεικνύηται a Arist.: δείχνυται RU 22 οὖν om. S 

24 ὑπάρχη post χατηγορούμενον colloc. Sa αὐτὸ ὃ: αὐτῷ RUa 25 690 αὶ μόνον 

seripsi: μόνῳ libri 26 πϑῦϑος U τὸ RU: tw Sa 28 ὃ---ἔχον om. RUa δείχνυται 

ex Arist. addidi 29 7— 2.3 ἡ ἀπόδειξις post p. 72,19 λοιπῶν colloc. U πρῶτον U 
. | Ι | ? ἷ 
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nw) 
΄ ΄ > ’> Ε \ 7 ΄ ΄ » \ , - 

τούτου ἢ ἀπόδειξις χαὶ xa? αὑτό ἐστι xat χαϑόλου. τῶν δ᾽ liv 

ἄλλων, ὅσοις τῷ τυχόντι μὲν ὑπάρχει τὸ χατηγορούμενον μὴ πρώτως δέ, 

τούτων χατά τινα, φησί, τρόπον; οὐ χυρίως οὐδὲ χαϑόλου ἐστὶν ἢ ἀπό- 

δεξιξις" οἷον εἰ ὃ γεωμέτρης δειχνύει παντὸς ἰσοσχελοῦς moo veR τὰς τρεῖς 

5 Ἰωνίας δύο ὀρϑαῖς ἴσας εἶναι, τούτου κατά τινά τρόπον, οὐ χαῦ᾽ αὖ τὸ 80 

οὐδὲ χαϑόλου ἐστὶν ἢ ἀπόδειξις, διότι οὐχ ἡ ἰσοσχελὲς ὑπάρχει αὐτῷ τὸ τὰς 

τρεῖς γωνίας δύο ὀρϑαῖς ἴσας ἔχειν GAR ἦ τρίγωνον. ταύτῃ οὖν οὐχ ἔστι 

τούτου xa αὑτὸ ἢ ἀπόδειξις. χαϑὸ μέντοι χαὶ ἐπὶ ἰσοσχελοῦς παντὸς ahy- 

ϑεύει τὸ χατηγορούμενον. ταύτῃ ἂν χατὰ τὰ δεύτερα μέτρα τῆς ἀποδείξεως 

10 heres ἂν χαὶ ἐπὶ τούτων ἣ ἀπόδειξις. χαὶ σχήπει πῶς σαφῶς διὰ τούτων 

οὐ τὰ εἰς τὴν ἀπόδειξιν χρησιμεύοντα τοιαῦτά φησιν εἶναι ἀλλ΄, ὅπερ 

ἔλεγον, αὐτὰ τὰ ἀποδεικτιχά" χαὶ ἥ ἀπόδειξις γάρ, φησί, xa αὐτὸ 40 

τοῦ χαϑόλου ἐστίν. 

> W~ ad v , ΄ 5 ) ΄ ΄ aN ~ 

η. 7402 Τῶν δ᾽ ἄλλων τρόπον τινά, οὐ xa αὖτο" οὐδὲ τοῦ ἰση- 
I [ ’ 

15 σχελοῦς οὐχ ἔστι χαϑόλου GAN ἐπὶ πλέον. 

Ἔν τῷ εἰπεῖν τρόπον τινὰ ἔδειξεν ὅτι χαὶ τῶν xa αὑτὸ μὲν 

ὑπαρχόντων μὴ πρώτως δὲ ἔστιν ἀπόδειξις, GAN οὐ τοιαύτη: χυριωτάτη 

γὰρ χαὶ πρώτως τῶν τοιούτων ἐστὶν ἀπόδειξις, δευτέρως GF χαὶ τῶν 

λοιπῶν. 

90 ρ.1414 Δεῖ δὲ μὴ λανϑάνειν ὅτι πολλάχις συμβαίνει διαμαρ- 
΄ 7 ΄ ἊΝ , ~ ΄ Δ΄ ἰὰς - 

τάνειν χαὶ μὴ ὑπάρχειν τὸ δειχνύμενον πρῶτον χαϑόλου, ἢ δοχεῖ do 
> δείχνυσϑαι πρῶτον χαϑόλου. 

FP ~ Q/ ~ , a ~ ‘ 5 7 - 

Διδάξας περὶ τοῦ χαϑόλου νῦν βούλεται παραδοῦναι τὰς attias τὴς 
᾿ ΄ ¢ q , i) 5) > ΄ Qs \ ΝΟΣ ~ 

ἀπάτης, xa ἃς πολλάχις μὴ ἀποδειχνύντες τι χαϑόλου χατὰ τὰ ἐνταῦϑα 

παραδεδομένα ὅμως δοχοῦμεν χαϑόλου ἀποδειχνύναι. τρεῖς δέ φησιν αἰτίας εἶναι 
τῷ σι 

~ ΄ 3 ΄ , > ΄ x 

τῆς τοιαύτης ἀπάτης. μίαν μέν, ὡς ὅταν povadtxov τι Ἢ χαὶ xa? Exacta 50 
, ) 4 ΄ ~ la ~ ~ 

ἐφ᾽ οὗ ποιούμεϑα τὰς ἀποδείξεις, οἷον ὅτι ἢ γῇ ἐν μέσῳ τοῦ παντὸς χεῖται, 
δ ΄ , é ΄ ἊΝ ~ , bin ‘ 

ἢ ὅτι ὃ χόσμος σφαιριχός, ἢ τὰ τῷ ἡλίῳ ἴδια συμβαίνοντα συμπτώματα" ἐπὶ 
, ‘ -Ο ~ ῃ ~ OC Ne b] N »» a 7 q) ΄ Cs Ὸ ΄ 

TOUTWY γὰρ GOXODUEY χαϑόλου ποιεῖσθαι τας ATNOSLEELS, OLOT! χαὺ GOTO ὑπάρχει 

a a. wv ~ » - ΄ 

30 τὰ δειχνύμενα χαὶ οὐδενὶ ἄλλῳ παρ᾽ ἐχεῖνα. οὐχ ἔστι μέντοι τοῦτο χαῦό- 

2 ὅσοι R 3.4 ἡ ἀποδειξις asterisco notatum, cui tamen in mantissa nihil respondet a 

4 οἷον ---Θ ἀπόδειξις post 10 ἐπὶ τούτων colloc. U εἰ om. S τριγώνου add. U? 

ὃ δυσὶν Sa τούτω Sa 6 τὸ om. R 7 δυσὶν Sa 8 τούτου post 

ἀπόδειξις colloc. Sa χαὶ om. 5 πάντως U 10 ἡ ἀπόδειξις --- τούτων 

om. U 11 τοιαῦτα om. Sa 12 ἔλεγον] p. 70,21 sq. αὐτὰ om. Sa 

τὰ om. RU ἀποδειχτά RSa 13 τούτου conicio cf. p. 71,3 14 οὐδὲ «th. 

om. RS 16 év om. R 17 ἀλλ᾽---ΤὉ λοιπῶν om. ὃ post τοιαύτη addiderim 

ἡ κυριωτάτη 21 χαϑόλου πρῶτον Sa Arist. 23 διδάξας --- χαϑόλου om. RS 

24 χαϑ᾽ asterisco notatum, cui tamen in mantissa nihil respondet a aU 

post τι add. τὸ RSa 26 χαϑέχαστον ὃ 29 χαϑόλου δοχοῦυεν U 
᾿ ἱ 
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> 

hov: uat yap ef πλείονες ἦσαν χύσμοι ἢ πλείονες ἥλιοι 7 γαῖ πλείους, 

ταὐτὰ ἂν χαὶ ἐπ᾽ ἐχείνων ἥρμοσε. χαὶ γὰρ ὥσπερ εἰ τὸ σχαληνὸν ἣν μόνον 

τρίγωνον, εἶτα ἐπὶ | τούτου ἐδείχνυμεν ὅτι τὰς τρεῖς γωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς [81 

ἴσας ἔχει, οὐχ ἂν καϑόλου ἣν ἢ τοιαύτη ἀπόδειξις, διότι οὐχ ᾧ σχαληνὸν 

ἐδείχνυτο αὐτῷ τὸ τοιοῦτον ὑπάρχον GAR ἢ τρίγωνον, οὕτω χαὶ τὰ δειχνύ- 

μενα ἐπὶ τῶν μοναδιχῶς ὑφεστηχότων οὐχ ἂν εἶεν χαϑόλου, διότι οὐχ ἐπειδὴ 

ae 17, οὐδὲ ἐπειδὴ εἰς ἥλιος, ταῦτα αὐτοῖς συμβέβηχεν, GAN ἐπεὶ ἁπλῶς 

ἥλιος χαὶ ἐπεὶ ἁπλῶς γῆ. ὥστε εἰ χαὶ πλείους ἦσαν, ταὐτὰ ἂν καὶ ἐπ᾽ ὅ 
isa 5» » ~ ’ > , . ΄ ἐχείνων ἥρυοσεν: οὐχ ἄρα χαϑόλου δείχνυται τὰ ἐπ᾽ ἐχείνων δειχνύμενα. 

cx oo [0] = 
= ” ΒΡ ΄ > ᾽ Ὗ , se 4 Ἀ a , 

p.7428 ΤΠ μέν, ἀλλ ἀνώνυμον ἢ ἐπὶ διαφόροις 

πράγμασιν. 

~ . ΄ +)! , 5 a 

Δευτέρα. αἰτία τῆς ἀπάτης, ὅταν ἢ μέν τι χοινόν, ἀνώνυμον Ge ἢ 
- \ \ 4 " 4 ee 

τοῦτο χαὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν xowov τι ὄνομα ἀναγχαζώμεϑα ἐφ᾽ éxdotov 
»» ‘ % Ne τ εν ta ~ { > μ ’ bd ~ ΄ as βῚ f)\ 7 ~ 

εἴδους τὰς ἀποδείξεις ποιεῖσϑαι. οἷον δείχνυται ἐν τῷ ἑβδόμῳ βιβλίῳ τῶν 10 
- "» τὶ ΄ o ΄ > oe ΓΦ 

Εὐχλείδου Στοιχείων ὅτι, ἐὰν ces ἀριϑμοὶ ἀνάλογον wat, “at ἐναλλὰξ 

ἀνάλογον ἔσονται" οἷον εἰ ὡς ἔχει ὃ λβ΄ πρὸς τὸν tc’, οὕτως ἔχει χαὶ ὃ 

η΄ πρὸς τὸν ὃ΄, χαὶ πάλιν ὡς ἔχει ὃ AB’ πρὸς τὸν η΄, οὕτως ἔχει ual ὃ 
΄ , A Ἁ οι ᾿ >) Ἂ nt ~ Ἁ > ~ ΄ ’ Σ Ἁ 

tc’ πρὸς τὸν 6° τὸ αὐτὸ δὴ τοῦτο χαὶ ἐν τῷ πέμπτῳ βιβλίῳ ἐπὶ μεγε- 

M- 
~ 7 rm 2) Ls LQ. " ΄ > \ \F By 

Voy δείχνυται, ὅτι ἐὰν τέσσαρα μεγέϑη ἀνάλογον wat, χαὶ ἐναλλὰς ava- 
ao 

ὅτ λογον ἔσονται. ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ χρόνων τὸ αὐτὸ ἂν ὃς navies ται, ὅτι ἐὰν 
) , > ΄ - > oy ~ > 

τέσσαρες eave: ἀνάλογον ὧσι, χαὶ ἐναλλὰξ ἀνάλογον ἔσονται. τῆς οὖν 1b 
, 5 ~ >) ¢ a ‘ Vv Ὁ ~ 

αὐτῆς detcews xa’ ἕχαστον τοῦ δειχνυμένης, UN ὄντος δὲ χοινοῦ τινος 
>) 4 , ΄ ΄ Ἁ 

xa? οὗ ἑνὶ λόγῳ πάντα ἀποδειχϑΞίη, οὔ φαμεν χαϑόλου εἶναι τούτων τὴν 
Ν 

ἀπόδειξιν. ὥσπερ yap, εἰ χαὶ ἐπὶ τοῦ ἰσοσχελοῦς ἰδία. δειχϑείη τὸ τὰς 

Ox SHG τρεῖς γωνίας δύο ὀρϑαῖς ἴσας ἔχειν χαὶ ἐπὶ σχαληνοῦ ἰδίᾳ χαὶ ἐπὶ ἰσο- 
Vv ἮΝ , 5 , ~ 

πλεύρου, οὐχ ἔστιν ἢ τοιαύτη ἀπόδειξις χαϑόλου, ἐπεὶ uy Ext τινος χοινοῦ 
‘ c ~ te , \ ~ , 

χαὶ ἑνὸς γεγένηται ὡς ἐπὶ τοῦ τριγώνου, ᾧ πρώτῳ τὸ τοιοῦτον σύμπτωμα 
. , - = 5 2 

ὑπάρχει, οὕτως χαὶ ἐπὶ τῶν προχειμένων, ἐπειδὴ οὐχ ἔστι τι χοινὸν ὦ 20 
΄ , ~ c ~ 5 ΄ , 

πρώτῳ τὸ σύμπτωμα τοῦτο ὑπῆρξεν, οὗ με τέχοντες ἀριϑυιοί te χαὶ χρόνοι 
΄ ae > χαὶ υεγέϑη χαὶ τοῦ συμπτώματος μετέσχον, οὐ φαμεν χαϑόλου εἶναι τὴν 

‘ 

Ι 
ὍΝ 
TZ 

-“ὶ o7 

γαῖαι Ua πλείους om. S 2 ταὐτὰ scripsi itemque vs. 8 cf. p. 76,24: τὰ αὐτὰ R: 

τοιαῦτα Sa: ταῦτα U ἦν om. ὃ 3 τετράγωνον signum R εἶτα om. a: εἰ S 

είκνυμεν R δύο αὶ 4 οὐχὶ (ante ἡ) αὶ 5 τὸ τοιοῦτον αὐτῶ Sa 6 ἂν εἰσὶ U 

ἐπεὶ U: ἐπειδὴ RSa ὃ éxetom. S πλείονες S ταῦτα RU: ταῦτ᾽ Sa 10 lemma 

om. RU 12 Bue δευτέρα add. δὲ RS ὅταν ἕν tt RSal 13 χαὶ---ἔχειν δα: μὴ 

eyov U 14 ποιεῖσϑαι tas ἀποδείξεις Sa 15 στοιχείων om. RU 16 εἰ om. Ua 

ὁ 

πα 

1: 
~ 
a 

χὰ 

ἐπὶ prius add. τοῦ S ἴδιον U 26 LA 

ὀκτὼ πρὸς TOV λβ RUa? 16.17 ὁ δύο πρὸς tov ὀχτώ RUa? 17 χαὶ --- τὸν 7 om. R 

thy Ua: ἐναλλὰξ ἀνάλογον ἕξουσι. ἤγουν Sal 6 ὀχτὼ πρὸς (ἐπὶ a?) τὸν AB Ua? 

18 ὁ ὃ (δύο U) πρὸς τὸν τς Ua? 18 post αὐτὸ add. yap S 2120 ἀναδειχϑήσεται RS: 
δειχϑήσεται conicio 23 ὃ RSa τὴν τούτων R: τὴν S 24 el xat U: 

ν R: et, sed post ἰσοσχελοῦς Sa pl Ri ἐδείχϑη U 25 δυσὶν S post 

ἀπόδειξις αὕτη S 27 γεγέννηται ὃ 

ὥσπερ ὃ: ὥσπερ χαὶ ἃ post tod add. ἁπλῶς ings 28 τοῖς προχειμένοις RU 
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Ὁ. Σ Ὁ ΄ , 557 ΄ 5» a> Ε x, aT Sy oes! ΄ , 

ED EXMOTOV τηύτων LOLA ee ἀπόδειξιν. εἰ OF τις χαὶ ἐπὶ τούτων δοίη [81 

τι χοινὸν χατηγορεῖσϑαι, οἷον τὸ ποσόν, GAN οὖν ἐφ᾽ ὧν μή ἐστι τὸ χοινὸν 

ὠνομασμένον, ἐπὶ τούτων οὐχ ἔσται χαϑόλου ἢ ἀπόδειξις. ἴσως δὲ οὐ ὃυ- 
te νατὸν ἐπὶ tod ποσοῦ χρήσασϑαι χοινῶς τῇ τοιαύτῃ ἀποδείξει, εἴ γε τὸ ποσὸν 

ἔχει χαὶ τὸν τόπον χαὶ τὸν λόγον, ἃ μὴ ἔστιν ἐξ ἀφαιρέσεως λαβεῖν, tHs 2 or Ὁ 
oO 
- © oN 

7 3 ἣν - 5» ἊΝ , = ῃ ΄ IN Ἐφ wv a 

MLE e το στ - tied a MEE i ὄξιχνυ ele eo, τε 
i 

39) o 5. - οι > τὸ ως Ὁ \ κ᾿ ᾿" 

000 OUTWS 7 χαὶ πρώτως ἐπὶ τοῦ ποσοῦ ἐγώετο 1 OFtcts* Οοὐὐξ γάρ ἢ ποσὸν 

10 ὑπάρχει αὐτῷ τοῦτο τὸ σύμπτωμα" χαὶ γὰρ χαὶ ἐπὶ ποιῶν ἢ αὐτὴ σώζε- 
o 

ται ἀναλογία, ὅτι ἐὰν τέσσαρα τινα ποιὰ ἀνάλογον ἡ, χαὶ ἐναλλὰξ ἀνάλογον 30 & 

ἔσονται. οὕτως οὖν ὁ [ἰλάτων ἐν Lopyta λαυβάνει νομοϑετιχὴν χαὶ ὃι- 

χαστιχὴν χαὶ σοφιστιχὴν χαὶ ῥητοριχήν, zal φησίν, ὃν λόγον ἔχει 7 νομο- 

ϑετιχὴ πρὸς τὴν διχαστιχήν, οὕτως 7% σοφιστιχὴ πρὸς τὴν ῥητοριχήν, χαὶ 

15 ἐναλλάξ, ὡς νομοϑετιχὴ πρὸς σοφιστιχήν, οὕτω διχαστιχὴ πρὸς ῥητοριχήν 
΄ ΄ 5 . ‘ ? 

ὁμοίως λαυ βάνει youvaottxyy zat ἰατριχὴν χαὶ ὀψαρτυτιχὴν χαὶ μαγειριχήν, ἐφ 
i 

5 ΄ ᾿ , 3 4 7 >] \ ~ ~ =, 

ὧν πάλιν τὴν αὐτὴν δείχνυσιν ἀναλογίαν. ὥστε χαὶ ἐπὶ ποιῶν προχωρεῖ ἢ αὐτὴ 35 
>_~F ‘ > ean ~ 3. ἀν ῬῚ \ μον \ 2D, ας 

δεῖξις χαὶ οὐχ ἐπὶ ποσῶν μόνων. οὐδὲν δέ ἐστι χοινὸν ποσῷ χαὶ ποιῷ, ἐφ΄ οὗ 
v ‘ A © ~ 3 > _~-F 33.8) SAX >) ‘ , 

ἔστι τὸ χοινὸν τούτοις παραχολουϑοῦν ἀποδεῖξαι. ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐπὶ ποσῶν μόνον 
Ξ >) A 5 ΄ a “ΞΕ ao ΜῈ ΄ 

20 δυνατὸν χαϑόλου λαμβάνοντα τὸν λόγον ἀποδεῖξαι ὅτι, ἐὰν τέσσαρα τινα 
‘ ad ᾽ν τ v aa ΄ \ ε 

ποσὰ ἀνάλογον ᾧ, χαὶ ἐναλλὰξ ἀνάλογον ἔσται" οὐδὲ γὰρ πάντα τὰ ὡς 
μ AES A) fQ fn ΄ > \ , ε ἘΞΌΝ ΚΣ 

oe Ss YD 5 VA DLS le & i φι “ PA 2.) 5 , = υχε ποσὰ hapBavousva ἀνάλογον εἶναι δύναται ἀλλὰ uovey τὰ ὁμοειδῆ, 
΄ ΄ ΄ > ἂν; ΄ ΄ ΕῚ ΄ Se ΄ 

ἔστι γάρ, ὡς εἶπον, χαὶ ὃ λόγος χαὶ 6 τόπος Tosa, χαὶ οὐχέτι ἐπὶ τούτων 
΄ ΄ ΄ > > x53) > SRN & 
ἁρυόσει ἢ ἀπόδειξις. GAN οὐδὲ Ext μεγεϑῶν xadohov, εἰ μὴ χαὶ αὐτὰ Guo- 40 

a~ ay wv , s 5 ΄ 4 

25 εἰδῇ εἴη" ἔστωσαν γὰρ τέσσαρα μεγέϑη, οἷον Ἰραμυ ῇ, ἐπιφάνεια, τόπος, 
4 ~ ~ Le ΄ © 

σῶμα" ἐπὶ τούτων οὖν οὔτε τῇ ἀναλογία οὗτε τῷ ἐναλλὰξ χρήσασϑαι dv- 
r ε ε “ > o ΄ 

νατόν. οὐ γὰρ ὡς ἣ γραμμὴ ἔχει πρὸς τὴν ἐπιφάνειαν, οὕτως ὃ τόπος 
A X 5 , ao \ Ψ ~ ~ ϑ. \ ΄ ΄ 

πρὴς TO EV αὐτῷ σῶμα’ οὐ γάρ ει τετράγωνον σῶμα, οὕτως χαι 0 TOTOS 

/ ~ 34 ‘ Ἁ Ἃ A 5 ΄ τὴ \ δ, > 5 te, 

TOU OWUATOS. αλλὰ ΜῊΝ “ZY TO ἀνάλογον Ἢ» οὐχέτι ἔστ αὶ χαὶι τὸ CVG AOE 

30 οἷον ὡς ἣ περίμετρος τοῦ χύχλου πρὸς τὸν χύχλον, οὕτω χαὶ 7 TOD τετρα- 
Vine κ \ - , sy ἋΣ 5. ΕΖ \ τ > 5 ‘pe 5 \ av a 

γώνου ἔχει πρὸς τὸ τετράγωνον" GAN οὐχέτι χαὶ τὸ ἐναλλάξ" οὐ γὰρ δύναται 45 

1 ἀπύδεϊεις U pr., corr. U? 4 χοινῶς post ἀποδείξει colloc. Sa 6 post ἐπὶ 

add. yap ἢ δέ deleverim οἵ. p. 06.1 67,27 70,28 et om. S χαὶ prius 

om. ἢ: τῷ ὃ: ἐν a 8 ἅτινα, om. τέσσαρα R: τινα Sa post ἡ add. μεγέϑη R: τῷ 

μεγέϑει Sa 9 χαὶ om. U éyéveto U ἀπόδειξις S yap om. RS 10 τοῦτο 

αὐτῶ. S zat alt. om. RS 11 ἐὰν ἅτινα R 12 ἐν Topyia] ὁ. LXXX p. ὅ20Β 

14 τὴν utrumque om. RS διχαστιχὴν RSal: ἀποδειχτιχὴν Ua? 15 χαὶ 

σοφιστιχὴ U post οὕτω add. zat U ῥητοριχὴ πρὸς διχαστιχήν R 

16 ὀψαρτικχὴν Sa: ἀρτυριχὴν U 17 τὴν αὐτὴν om. RS 18 οὐ ποσῶν U 

μόνον RS 19 χοινῇ a μόνον ὃ: μόνων RUa 20 δυνατὸν post λόγον 

colloc. Sa ὅτι R: οἷον SUa τινα τέσσαρα Sa: ἅτινα R 21 ἔσονται Ua 

22 λαμβανόμενα ποσὰ R 23 γάρ scripsi: δὲ libri ὧν 8 ποσά om. RS 

26 οὖν om. Sa ἢ (ante avah.) U 27 οὐ 0& Ss GA? RB 28 πρὸς SUa: 

zat R ἐν αὐτῷ om. S 29 μὴν om. U zat (post μὴν) R 

οὐχ ἔστι, om. ἔσται RU zat om. S 



PHILOPONI IN ANALYT. ΡΟΘΤΟῚ 5 [Arist. p. 14 8. 9. 12] τὸ 

τινα σχέσιν ἣ λόγον ἢ περίμετρος τοῦ τετραγώνου πρὸς τὴν περίμετρον τοῦ 181 

χύχλου ἔχειν, οὐδὲ ὁ χύχλος πρὸς τὸ τετράγωνον" ἀνομοειδῇ γὰρ ταῦτα τὰ 

” ΄ " ΄ 5 ΄ [4 . ΄ 

p.74a9 Ἢ τυγχάνῃ ὃν ὡς ἐν μέρει ὅλον ἐφ᾽ ᾧ δείχνυται. 
‘ 

¢ ’ ΄ >! δ . , ΄ Ψ Ἁ ; ΟΣ i“ ar 

5 Ὁ τρίτος τρόπος, ἐν ᾧ ὠνομασμένον μὲν ἔστι TO χαϑόλου, οὐ γίνεται δὲ 
> % 5 ΄ ΄ τ) ΡΩΝ δι: ἣν > 2 3. 6 Pee bed ~ a~ ΄ ΡΣ ~ ΓΕ 

ἐπ᾿ ἐχείνου ἢ ἀπόδειξις GAN ἐφ᾽ ἑχάστου ἰδίᾳ τῶν εἰδῶν. Ἢ ὃὲ τῆς λέξεως 
I XN ΄ or ν ΄ 5 > , ΄ 5 i> 5 la 5 Ύ. 

οιανοια αὐτὴ" ἢ φησι, το ἐφ᾿ οὐ γινεται 7 ATOOSICLS χύριως οὐχ ἢ χαϑόλου 50 

> A > » « ’ ΄ ΕΣ > 

GAX ὡς ἐν μέρει" οἷον εἰ ἐπὶ tod ἰσοσχελοῦς γένοιτο ἢ ἀπόδειξις, ἐπὶ τούτου 
~ , ΄ >. 7» > > > 

τοῦ τριγώνου. λέγω δὴ τοῦ ἰσοσχελοῦς, ὡς ἐν μέρει ὅλον Baa oKe EO οὐ 
᾽ 5 , / 

10 ἀποδείχνυται, τουτέστιν =e TOD ἰσοσχελοῦς abies: ὡς ἐν μέρει ὅλον 

ὑπάρχον τὸ χοινὸν γένος, τουτέστι τὸ τρίγωνον" τὸ γὰρ γένος ὅλον τί ἐστι, καὶ 

οἷον ugpos τι τὸ εἶδος. ἣ οὖν οὕτω νοητέον τὴν λέξιν ἢ τοιῶσδε" ἢ τυγ- 
΄ Ἃ Χ ar \ / ΄ σ >] , - 

χαάνῃ ov τὸ LEP ριχώτερον, λέγω δὴ τὸ ἰσοσχελές, ὡς ὅλον ἐν μέρει τῷ 
> a ΄ 4. ἣν, ΄ an 

τριγώνῳ, ἐφ᾽ οὗ κυρίως ἢ ἀπόδειξις “γένοιτ᾽ ἄν, | ὡς ἐν μέρει τῷ τριγώνῳ 18% 

15 ὅλον τι ὃν τὸ ἰσοσχελές, διότι εἰς tov τοῦ ἰσοσχελοῦς ὁρισμὸν τὸ τρίγωνον 

παραλαυβάνεται, τὰ Bb εἴς τινος δρισμὸν παραλαμβανόμενα μέρη ἐστὶν 
- > 

ἐχείνου. ἀλλὰ τοῖς ἐπι: 
΄ / ΄ , » \ id 5) > 

ν μέρει ὑπάρξει μὲν ἣ ἀπόδειξις xa Oy -G 

co) -Ὁ 5 eS 
Ld Ξ » ~ ΄ ΄ Fe 
vos σύμφωνος μᾶλλον ἢ προτέρα ἐξήγησις" 

ἐπάγει γοῦν τοῖς yap ἢ κα 
΄ σ ld τι 5 ‘ , > 

CCS πᾶντος. WOTE WENNOS ELTEY οὐ TO YEvos OLOV τὸ T γίγωνον ὡς 9 
‘ > 2 

\ mm > \ 

χ 
7 ἐ- ἀπ Τὰ στον τας eae > ce ee » > « Ω > 

90 μέρος τοῦ ὁρισυοῦ γινόμενον, ἀλλὰ τὸ εἰδος, οἷον τὸ ἰσησ χελές, xa? οὗ 
< > x 4) 

χατὰ παντὸς μὲν ἀποδείχνυται ἀλλ᾿ οὐ πρώτου. 

, Ὁ - La - a 

πρώτου, ἡ τοῦτο; ATOOELELY, OtTAaY Ἢ () a [] aA ° ς p. 74212 Λέγω ὃ 
͵ὔ { , 

πρώτου χαϑόλου. 

mm. = ~ \ ~ C ys ta ΄ a\ , ~ 

ὃ 7 τοῦτο ἀντὶ tod χαϑόλου λαμβάνει. χέχρηται ὃξ τούτῳ τῷ 
΄ - δ > \ ~ cg Q/ ‘ b} I> - ΡΣ D>) > μ᾿ , 

σημαινομένῳ τοῦ ἣ ἀντὶ τοῦ εἶναι χαϑόλου τὴν ἀπόδειξιν ἐῷ οὐ ἄν πρώτου 10 
wo or 

\ Q/)s ᾿ς ΄ \ \ \ \ “Δ > ~ A \ 

χαὶ χαϑόλου δειχνύηται. χατὰ παντὸς μὲν γὰρ χαὶ τοῦ ἰσοσχελοῦς τὸ τὰς 
΄ ays > Q.r~ v Vv. > 2 3 / > 

τρεῖς γωνίας δύο ὀρϑαῖς ἴσας ἔχειν, ἀλλ οὐ πρώτου, ἀλλὰ τοῦ τριγώνου 
> ix » τ χ Qs is / 

πρώτου. τούτου οὖν χαϑόλου ἢ ἀποδειξις πρώτου. 

2 λαβεῖν Ua ἐπὶ U ἀνομοιοειδῇ S 4 τυγχάνῃ ὃν ἃ Ατὶδί.: τυγχάνοι ἂν U: 

τυγχάνεε ὃν RS (Cpe, pr. ΑΒΜ υ) 5 post τρόπος add. ἐστὶν οὗτος τῆς ἀπάτης Sa 

éo” U 7 τοιαύτη Sa ἡ om. U τὸ om. U οὐ κυρίως U: κυρίως ἢ 

7. 8 ἡ--- μέρει om. RU 8 γένηται U 9. τοῦ τριγώνου ---ἰσοσχελοῦς RSa*: τὸ τρί- 

ywvov Ua! post ὑπάρχει add. τουτέστι τὸ isosxehés τρίγωνον ἐν τῶ καϑόλου καὶ 

ἁπλῶς τριγώνω (τρίγωνον a”) Ra? éo’— 10 ὑπάρχον RUa: ἤτοι ὃ 10 ἐπὶ 

addidi 11.12 ἐστιν οἷον δὲ τι μέρος ὃ 12. 13 τυγχάνει RUa 13 δὴ om. U 

13. 14 τῷ τριγώνῳ om. U 16 εἰσὶν U 18 ἐπάγει yap γοῦν R: om. ὃ χαὶ--- 

19 παντός om. ὃ 20 χαϑ᾽ οὔ asterisco notatum, cui tamen in mantissa nihil 

respondet a: χαϑόλου U 21 πρώτως Sa 22 λέγω --- 38 ἀπόδειξις om. 5 

22 πρώτου om. U (superser. re. n) 22.23 ὅταν ἢ καϑόλου πρώτου R: om. a 

24 τοῦτο scripsi: τούτου RUa 25 τοῦ prius om. U 26 post zat prius add. 

χαῦὸ R χαὶ τοῦτο ἃ 27 δυσὶν ἃ πρώτως ἃ 28 πρώτου ἡ ἀπόδειξις Ra 
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p.74213 Et οὖν τις δείξειεν ὅτι at dpdat οὐ συμπίπτουσι, 1δὃν 

δόξειεν ἂν τούτου εἶναι ἢ ἀπόδειξις διὰ τὸ ἐπὶ πασῶν Ti 

τῶν ὀρϑῶν. 

Εἰπὼν τριττῶς τίνεσϑαι τὴν ἀπάτην λοιπὸν τῶν τριῶν τρόπων τὰ 15 

5 παραδείγματα διὰ τούτων ἐχτίϑεται. 
- ~ , >) ΄ > = Le α rae c 

τῇ αὐτῇ τάξει ἐχρήσατο, οἴσπερ eceveto ὃ 
\ : τς 4 

δευτέρου χαὶ τρίτου. τὸ οὖν προχείμενον 
Lf Nas 2. ΄“ > EA) 5 >7 

τρόπου. δείχνυται ὃὲ οὕτως" ἐὰν εἰς δύο 

ἐντὸς χαὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ is γωνίας δύο 
? 10 μεναι ἐπ’ ἄπειρον ἐφ᾽ Exdtepa τὰ μέρη 

εὐϑεῖαι. ἐὰν οὖν τις ὡς rl δύο ὀρϑῶν 
Q/ > 4 2: “4 

χαϑόλου δειχνύναι, οὐχ ἔστι 62 χαϑόλου, 

σμέναις ὑπάρχει τοῦτο τὸ σύμπτωμα ταῖς 
» x ε £ ~ 

ἴσαις: uav γὰρ ἢ ἢ μὲν ἡυίσεια apd7s 
Ὁ \ t 15 ἄλλως, οὐδὲν ἥττων axohovve 

p. 74216 Καὶ εἰ τρίγωνον μὴ ἣν ἄλλο 

ἐδόχει ὑπάρχ 

YT 7 ~ , 

Τοῦτο τοῦ πρώτου τρόπου 
“4: > 5 4 77 nv wy 

ἦν, οἷον ἰσοσχελές, ἐδόχει AV τοῦτο, 
v Vv Qs 5 

90 ἴσας ay, χαϑὸ ἰσοσχε) 
-“ι 15 + 

δὲ οὐχ ἔστιν. οὐ γὰρ ἡ ἰσοσχελὲς 
» ΄ ~ 9 ~ JEN 

οὐ χαϑόλου ἢ ἐπὶ τοῦ ἰσοσχελοῦς αποῦΞξι 
- LY > \ 3 ΄ 

OUTWS οὖν. εἰ χαὶ ETL τινὴς 

εὐϑείαις, ἀλλὰ toy 

τὸ μὴ συμπίπτειν ἐχβαλλο! 

παραδειγυα 

τὸ τὰς τρεῖς 

τῶν μοναδιχῶν ἀπόδειξις 

΄ > ΄ > ~ ΄ ~ 

ἰστέον δὲ ὅτι τοῖς ὑποδείγμασιν οὐ 

ποδείγμασι τὰ τοῦ πρώτου χαὶ 

παράδειγμα τοῦ τρίτου ἐστὶ τοῦ 

εὐθείας εὐϑεῖα ἐμπίπτουσα τὰς 
.΄ ὀρϑαῖς ἴσας ποιῇ, χαὶ ἐχβαλλό- 
΄ \ 

ἐπὶ οὐδέτερον συμπίπτουσιν at 

ποιήσηται τὸν λόγον. δοχεῖ μὲν 20 

διότι οὐχ ἐν Aci ὀρθαῖς ὡρι- 

ov (ἐν) δύο ὀρϑαῖς 

ἢ ὃὲ μία Ὡμίσεια ἣ ὁπωσοῦν 
, 56 

αένας τὸς εὐϑείας. 

‘ 

ἢ ἰσοσχελές, ἣ ἰσοσχελὲς ἂν 

, ὅτι εἰ ἕν τι τρίγωνον wovov 3ὅ 
’ a? > ~ 

γωνίας δύο aptats 

is ἐστιν, ὑπάρχειν αὐτῷ zat εἶναι χαϑόλου. νῦν 
- ε ΄ 249 2 , 7 

TOUTG UTAPY Et, ORK Ἢ τριγώνοην. ὥστε 

tic GAN ἢ ἐπὶ τοῦ τριγώνου. 
ὑπό γίνοιτο, οὐχ 
5 ΄ Ἃ ν ΄ \ \ > , > σ ig \ ΜΝ ΄ 

αν Eth χαϑόλου" χαὶ YAO Et πλείηνα ἣν OWUNLA, Ἢ αὐτὶ ἂν “AL ETL τούτων | i i ‘ i 

ἥρμοσεν ἀπόδειξις, τῷ on 

p. 74217 Kat to ἀνάλογον ὅτι ἐναλλά 
- 

χαὶ ἢ σ 

Tod δευτέοου τρόπου παράδειγμα. ὃ 

2 δόξειεν χτὰ. om. S 

τῇ τάξει τῶν παραδειγμάτων, ὁμοίως τῇ τάξει τῶν 

6 ἡπερ---ἰ ὑποδείγμασι] conicio οὖν RUa?: 

9. δυσὶν Sa zat alt.om. Sal: αἱ Ua? 

10. 11 αἰεὐϑεῖα! om. R 11 ποιήσεται a 

4 τριττῶς δα: πῶς cet U 

yap Sal 

10 οὐδέτερα Ua? 

2.13 ὡρισμέναις dpdais R 

Ci 8) \ \ (od \ 

ξ, ἢ ἀριϑυοὶ χαὶ ἢ γραμμαὶ 30 

τερεὰ χαὶ 7 χρόνοι. 

~ σ - 

φησι, τοῦτό ἐστιν, ὅτι τῷ 
‘ 

Os 6 

5 ἰστέον---ἴ τρίτου] πλὴν οὐ χρῆται 

τρόπων Sa! παραδείγμασιν R 

8 εὐϑεῖαι ἐμπίπτουσαι U 

συμπεσοῦνται Sa 

13 τὸ σύμπτωμα 

τοῦτο Sa ἐν addidi δυσὶν Sa 14 ἴσαι U χἂν δα: μία U ὀρϑὴ Ua 

16 7 «tA. om. S ἢ om. a 18 post τοῦτο add. τὸ U ante ὅτι add. 

οἷον R et asterisco notatum, cui tamen in mantissa nihil respondet, a 

ἦν τρίγωνον R: ἣν τρίγωνον μόνον Sa 

24 post χαϑόλου add. οὐ U? 7, RU 

26 ὅτι Sa Arist.: ὅτι χαὶ R(n): ὅτι χαὶ τὸ U (M) 

27 χρόνοι a Arist.: χρόνος RU (n) 

19 τοῦτο] τὸ U 

28 τοιοῦτόν Sa 

18. 19 μόνον 

δυσὶν Sa 23 χαὶ om. U 

ἂν ἡ, om. αὐτὴ, post 25 ἤρμοσεν colloc. S 

zai ἡ κτλ. om. S γραυμὴ R 
τῷ seripsi: to libri 
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~ ahs A r 4 . pei 
δείχνυσϑαι ἐπὶ dorduiy εἶναι ἀνάλογον χαὶ ἐναλλάξ, ἡ ἀριϑμοί εἰσι, Goxet 18% 

+ ¢ ΄ ~ ~ C4 3 ~ , ~ ~ 

αὐτοῖς ὑπάρχειν, Guolws ual ταῖς γραμμαῖς ἢ γραμμαί, χαὶ tots λοιποῖς 
ν ‘ 

ὡσαύτως, διὰ τὸ WH ὠνομάσϑαι ἐπὶ πάντων τούτων τὸ χοινόν. 

p- 14419 “ὥσπερ καὶ ἐδείχνυτό ποτε χωρίς νδεχόμενόν γε χατὰ 

ἣ ν 

[2 ΒΕ ‘ ° ~ 2) , “ ’ 4 ‘ δ ἽΝ ‘ , 

To ποτὲ οὐ χρονικῶς ἀχουστέον ἀλλ᾽ οἱονεὶ ὁλοσχερέστερον χαὶ οὐχ 

ἀχριβῶς. PEE voto οὖν, φησίν, ὁλοσχερέστερον ἐφ᾽ Exdotov διὰ τὸ μὴ 
, ~ > 

ἐστι τὸ ἐπὶ πάντων τούτων ἕν χοινῶς χατηγορούμενον, οἷον [0] 

a) 

o7 Ons κ 2 - - f= ne Jv εἰ -"- ἣν 

Ν 4 ν Ὃ: ~ vs αὶ δι ‘ ΄ 

εἴτε τὸ ποσὸν εἴτε ὁτιοῦν ἄλλο, χαϑὸ aprduot τε uxt μεγέϑη χαὶ χρόνοι 

OQ < 
~ ~ ~ , wv . 

10 ἕν εἰσι τῷ χοινῷ αὐτῶν γένει. ἐπεὶ οὖν τοῦτο μὲν ἄγνωστον, διαφέρουσι 40 
~ Ν" , ~ VN 5 , Ἁ ΄ς 4 id , , - In - 

ταῦτα ἀλλήλων τοῖς ELOEGLV, εἰχύτως χωρὶς ἑνὸς EXAGTOD τούτων ἀποῦξειςις o2 

Sr OS 

τ 
- < 

A a ~ Qs τὰ a ’ ‘ , be) a A , 

etat, χαὶ δοχοῦμεν χαϑόλου ἀποδειχνύναι μηδὲν χαϑόλου ἀποδεδειχότες. 

, 

p. 74223 Νῦν δὲ χαϑόλου δείχνυται. 

al ~ , 5 ~ 3 = ~ 

15 To νῦν πάλιν οὐ χρονιχῶς ἀχουστέον adh οἷον ἀχριβῶς χαὶ χατὰ τὰς 

ἀποδειχτιχὰς μεϑόδους. 

z x 5 ~ . as 

p.74293 Οὐ γὰρ ἢ γραμμαὶ ἢ ἧ ἀριϑμοὶ ὑπῆρχεν, GAN q τοδί, 4 
ὃ χαϑόλου ὑποτίϑενται ὑπάρχειν. 

o- [0] < 2 - ft ἀνάλογον χαὶ ἐναλλὰξ ody ὑπάρχει, φησί, ταῖς γραμμαῖς 7 a LS οὐχ ὑπάρχει; φησι, Tats γρᾶμμαις Ἢ 
‘ > ~ ~ δ Joao x, 34 τ ΄ - . 

20 Ἰραμμαὶ οὐδὲ τοῖς λοιποῖς  ἐχεῖνά ἐστιν, ἀλλ᾽ ἡ ἐστί τι χοινῶς χατὰ 

πάντων ὑπάρχον, ὅπερ ἐστὶν ἀνώνυμον. τὸ ὃὲ ὑποτίϑενται, οἱ τοῦτο 
- 

δηλονότι τὸ χοινῶς αὐτοῖς ὑπάρχον ἐπιϑεωροῦντες. 

p. 74825 Διὰ τοῦτο οὐδ᾽ ἄν τις δείξῃ xa ἔχαστον τρίγωνον 

ἀποδείξει ἢ μιᾷ ἣ ἑτέρα ὅτι δύο ὀρϑὰς ἔχει ἔχαστον, τὸ ἰσό- 50 

25 πλευρὸν χωρὶς χαὶ τὰ ἑξῆς. 

Κἂν διέλθῃ τις, φησίν, ἕχαστον τῶν εἰδῶν τῶν ὑπὸ τὸ χαϑόλου ἰδίᾳ 

1 εἶναι RUa: εἰ S εἶεν RSa 2 post zat prius add. ἐπὶ U τῇ γραμμῇ ἢ 

γραμμή RU 4 χαὶ RSU (Α Ο Βα, pr. d): om. a Arist. 5 μιᾷ xth. om. S 

7 dxedelxzvuto post OTE SS, colloc. Sa: ἀποδειχνύοιτο R φησὶν οὖν Sa 

ante ὁλοσχερέστερον add. ὡς εἰ ἃ 8 ἐστιν ἐπὶ R ἐν χοινοῖς a! 9 εἴτε 

prius RSa: 7 U 10 ἕν εἰσι RSa!: ἔν τινι Ua? ἑαυτῶν 1] 11 ἑνὸς 

om. U 11.12 ἀπόδειξιν γίνεσϑαι RS 14 lemma om. S post δὲ add. τὸ 

νὴ Ua? post χαϑόλου add. οὕτως Ua? 15 τὸ νῦν U: νῦν R: χαὶ τὸ νῦν Sa 

πάλιν RU: δὲ χἀνταῦϑα Sa 17 γραυμὴ RU ὑπῆρχον U 18 ὑποτί- 

Yetat RSa (u, pr. ἢ) 19 ante to add. οὐ---τοδί S 20 γραμμὴ U τι 

om. U: τὸ Sa 21 ὑπάρχων pr. U 21.22 of τοῦτο δηλονότι to R et om. 

τὸ Ua?: ἀντὶ τοῦ τοῦτο τὸ (aut ὃ legendum aut τοῦτο τὸ delendum censuit Waitz Organ. II 

p- VIII) Sa! 22 ἐπιϑεωροῦσι Sa! 23 post τοῦτὸ add. δὲ ἢ δείξει 5 

24 ἀποδείξει χτλ. om. S post ἀποδείξει add. τῇ αὐτῇ R 
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΄ Ἁ al 4 ~ ὟΝ N~ σ oO , 

χάστου χαὶ μηδὲν | παραλίπῃ τῶν εἰδῶν, ὅτι οὕτως χαϑόλου 191 

ἀπέδειξεν, οὐ φαμὲν τὸ τοιοῦτον ἀπόδειξιν εἶναι, διότι μὴ ὡς ἐπί τινος 

χηινοῦ, ᾧ πρώτῳ ὑπάρχει τὸ σύμπτωμα, ἔδειξεν, ἀλλ᾽ ἔοιχέ πως ὁ τοι- 

οὗτος τρόπος τὸν σοφιστιχὸν τρόπον δειχνύναι Ex τῶν μεριχῶν περὶ τῶν 
' 

σι 

96λ λ) ΡΟΣ ΤΣΙ " ¢ END ~~ ρ Ἐὰν SALE ΣΝ ΕΔΗ 

χαϑόλου συλλογιζόμενος χαὶ οἱονεὶ éx τῶν συυμβεβηχύτων τὰς χατασχευὰς 

ποιούμενος. χἂν γάρ, ὡς εἶπον, πάντα ἐπέλθῃ τὰ ὑπὸ τὸ τρίγωνον εἴδη, ὅ 
“ ὃ ΄ >> σ \ ~ ΄ as 5 - v v 5 > 

ody ἣ τρίγωνα οἶδεν ὅτι τὰς τρεῖς γωνίας δύο ὀρϑαῖς ἴσας ἔχουσιν, ἀλλ 

ἕχαστον αὐτῶν ἀνὰ μέρος, χατὰ μέντοι τὸ χοινὸν αὐτῶν εἶδος οὐχέτι, εἰ 
‘ Qe. ~ τ ‘ ld Ὗ ~ 

χαὶ μηδὲν τῶν χατὰ μέρος ἀγνοεῖ. 

im >) 42 γα ) > ~ 10 p. 74232 Πότ᾽. οὖν οὐχ οἷδε χαϑόλου xat πότ᾽ οἶδεν ἁπλῶς: 
\y > ᾽ , r \ ΄ ΄, (il ee ΚΩ͂Ν, 

Τίνι οὖν, φησί, χαραχτηρίσομεν, πότε μὲν χαϑόλου γίνεται ἢ ἀπόδειξις, 
Ὁ Ψ ᾿ £y > > 

πότε δὲ οὐ; φησὶν οὖν, εἰ μὲν ταὐτὸν ἣν τριγώνῳ εἶναι χαὶ ἰσο- 

πλεύρῳ, ὥσπερ λωπίῳ χαὶ ἱματίῳ, ἣν δὲ ἐπὶ τοῦ ἑτέρου χαϑόλου ἢ ἀπό- 10 
> - \ Jan ~ “ ~ Ἃ α 7 > 2 \ δι \ ᾿ , ΄ 5 

Gevéts, χαὶ ἐπὶ tod λοιποῦ ἂν χαϑόλου ἦν. ἐπεὶ GF μὴ ταὐτόν, τίνι δια- 

15 χρινοῦμεν ἐπὶ ποτέρου τούτων χαϑόλου πρώτου γίνεται ἢ ἀπόδειξις: χαὶ 

παραδίδωσι τούτου χανόνα τοιοῦτον: οὗτινος πρώτου, φησίν, ἀναιρεθέντος 

συναναιρεῖται τὸ σύμπτωμα, ἐπὶ τούτου χαϑόλου γίνεται ἢ ἀπόδειξις. οἷον 

τῷδε τῷ τριγώνῳ ὑπάρχει χαὶ τὸ χαλχῷ εἶναι χαὶ τὸ ἰσοσχελεῖ χαὶ τὸ 
‘ ὲ ‘ ν ' 

τριγώνῳ χαὶ τὸ σχήματι χαὶ τὸ πέρατα ἔχειν: ἀλλ οὔτε τοῦ χαλχοῦ 

90 ἀναιρεϑέντος συναναιρεῖται τὸ τὰς τρεῖς γωνίας δύο ὀρϑαῖς ἴσας ἔχειν 15 

οὔτε τοῦ ἰσησχελοῦς: τοῦ υὑέντοι τριγώνου ἀναιρεϑέντος, “av τὸ σχῆμα 

μείνῃ χαὶ τὸ πέρατα ἔχειν, ἀνήρηται τὸ σύμπτωμα. εἰ δέ τις εἴποι ‘tt 

οὖν φησιν; ἀναιρεϑέντος τοῦ σχήματος ἣ τοῦ ἔχειν πέρατα οὐ συναναιρεῖται 
\ \ ΄ VY 9X NUD ~ ~ Vos ~ gf v > aly 

χαι TO ODUTTW UE, φημι OF TO EX TOLWY γχώνιων χαι ὀρϑαῖς Οὐ. ισῶν εἰναι; 9 

LS 
χι ναί φημι, GAR οὐ τινὸς πρώτου τούτων, ἀλλὰ τοῦ τριγώνου πρώτου" 

δυνατὸν γάρ τι χαὶ σχῆμα εἶναι χαὶ πέρατα ἔχειν, οἷον εἴ τι εἴη τετράπλευρον. 

τὰς ὃξ γωνίας uh ἔχειν δύο ὀρϑαῖς ἴσας. διὰ ὃὲ τὸ ἐν τῷ σχήματι περι- 20 

ἔχεσϑαι χαὶ τὸ τρίγωνον συμβαίνει τὸ ἀναιρεϑέντος τοῦ σχήματος συναναι- 

ρεῖσϑαι χαὶ τὸ σύμπτωμα. πρώτως οὖν τοῦ τριγώνου ἢ ἀπόδειξις, διότι 

80 χαὶ τῷ τυχόντι τριγώνῳ ὑπάρχει χαὶ πρώτως τούτῳ, οὐ μέντοι τῷ 
ἊΝ μὰ Ne > ~ σχήματι, διότι “μὴ παντὶ uyse πρώτου τούτου ἀναιρεϑέντος συναναιρεῖται. 

1 παραλείπει U ante οὕτως add. οὐχ RSa 7 δυσὶν Sa 8 αὐτῶν prius 

om. RS 10 post οἷδεν add. ὅτι Sa ef. p. 79,14 11 φησί om. U post ἀπόδειξις 

add. zat R 12 δὲ om. RU 13 λώπιον---ἰμάτιον RSa χαὶ om. R 

ἡ om. RU 15 oxotépov Sa xat—17 ἀπόδειξις om. S 18 τόδε Ua 

τῷ {ante γαλχῶ et ante ἰσοσχ.) S 20 δυσὶν Sa 22 μένη Sa εἰ---αἴποι 

om. RS 24 zat prius om. Sa συμπέρασμα R gnpi—eivar om. U δὴ 5 

ἐχ τριγώνων R ὀρϑαῖς---ἴσων scripsi: ὀρϑῶν ---ἴσον R: ἴσων---ὀρϑαῖς Sa δυσὶν Sa 

25 χαί ἃ τινὸς om. RSa! πρώτου seripsi: πρώτων libri post τούτων add. 

ἀναιρεθέντων Sa 26 γοῦν R 27 post tas add. τρεῖς RUa δὲ om. R: post 

γωνίας colloc. S γωνίας om. R: αὐτοῦ γωνίας U: inv. ord. a ἔχει S post ἴσας 

add. ἀλλὰ τέτρασι Sa διὰ δὲ τὸ Ua: τῷ δὲ RS 21. ῶ8 ἐμπεριέχεσϑαι R 28. 29 ἀναι- 

ρεῖσϑαι RU 90 τοῦτο Ua 31 τούτου om. RU post συναναιρεῖται add. χἀκείνη Sa 



PHILOPONI IN ANALYT. POST. 15 [Arist. p. 74233] τῶ 

p. 74233 Δῆλον δὴ ὅτι, εἰ ταὐτὸν ἣν τριγώνῳ εἶναι καὶ ἰσοπλεύρῳ 19 
. 

ἑχάστῳ ἣ πᾶσιν. 

[a ial , la σ “ἐν tm ? ~ ΄ Ἂν aA Ay 9 , 

Exdotw μέν, ὅτι, et Ev εἶδος ἣν τοῦ τριγώνου, λέγω δὴ τὸ ἰσοσχελές, 

ταὐτὸν ἦν εἰπεῖν ἰσοσχελὲς χαὶ τρίγωνον μηδενὸς ἄλλου ὄντος τριγώνου ἀλλὰ 

5 τοῦ ἰσοσχελοῦς μόνου. πᾶσι δέ, ὅτι, χαὶ εἰ ἐπεξέλϑῃ πᾶσι τοῖς εἴδεσι χαὶ ταὐτὸν 
ἊΝ Vv ~ 

ἢ πάντα τὰ εἴδη τοῦ τοῦ εἰπεῖν χαὶ τρίγωνον, οὐχ ἔσται χαϑόλου ἢ 

ἀπόδειξις, εἰ ὡς ἐπὶ εἰδῶν γένοιτο, διὰ τὸ τὴν τοῦ χαϑόλου φύσιν ἐξηρτῆσϑαι 

τῶν μεριχωτέρων χαὶ ἐπὶ Tones ὑπάρχειν τὰ συμπτώματα ἃ ext τῶν 30 
“Ὁ 

εἰδῶν ἐδείχνυτο. οὔτε γὰρ εἰ ἕν ἣν τρίγωνον, οἷον ἰσοσχελές, τῷ ἰσοσχελεῖ 
- ΄ ~ ” , a! ~ ~ , 5 

10 ἢ ἰσοσχελεῖ ὑπῆρχεν dv τὸ σύμπτωμα, οὔτε πᾶσιν dua,  ἐχεῖνα ἐστιν, 
κῚ ΄ x5) ἣν τιν τω ΄, a ᾿ ΄ - ὌΝΟΥ» - , e 5 

ὑπάρχει, ἀλλ᾿ ἣ ἁπλῶς τρίγωνα. δεῖ οὖν ἁπλῶς ἐφ οὗ πρώτως ὑπάρχει 
ε cy ᾿ ΄ - fe, a. 

τι ποιεῖσϑαι τὴν ἀπόδειξιν. ἢ μὲν οὖν διάνοια τῶν εἰρημένων αὕτη. τὸ δὲ 
~ > 

τῆς λέξεως ἀχόλουϑον ὧδέ πως ἔχει. 
Ly 

ὶ on 10} x R eS oO, ~~ o ς Πότε οὖν οὐχ Oo χαὶ πότ᾽ οἷδεν ἁπλῶς; τὴν ἀντί- 
15 φασιν ἠρώτησε, τίνι διαχρινοῦμεν πότε οὐχ ἴσμεν χαϑόλου χατὰ τὰ ἐν- 35 

ταῦϑα παραδεδομένα “Ol πότε ἴσυεν. χαὶ πρῶτον ἀπαντᾷ πρὸς ὃ δεύτερον 
ἠρώτησε, λέγω δὴ ἼΣ τὴν χατάφασιν, τουτέστι πότε χαϑόλου yvetat ἢ 

ἀπόδειξις. φησὶν οὖν ὅτι, εἰ ταὐτὸν ἣν τριγώνῳ εἶναι χαὶ ἰσοπλεύρῳ 
7 Exdotm ἣ πᾶσιν, ὑπαχουομένου ἀπὸ χοινοῦ τοῦ οἷδεν ἁπλῶς. 

» > > ~ \ ᾿] ΄ ΄ v , 

20 εἰ γὰρ ταὐτὸν μὲν ἦν τρίγωνον εἰπεῖν χαὶ OTE ON, ὡς Gop χαὶ ξίφος, 
¢ 

> 

s Ἁ ~ ~ x = 

Onvpxe δὲ TO τὰς τρεῖς Ἰωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ἔχειν τῷ oe, ἡ 

τρίγωνόν ἐστι, δῆλον ὅτι ὁ ἐπὶ τοῦ ἰσηπλε eee δείξας ἀποδεδειχὼς ἂν εἴη 
~ 

χαὶ ἐπὶ τοῦ τριγώνου" ταὐτὸν γὰρ ἣν τρίγωνόν τε εἰπεῖν χαὶ ἰσόπλευρον. 40 

5 Ἂν δ Ὁ" , , 5 5) σ 2 >] > 

εἰ 68 μὴ ταὐτόν, φησίν, GAN ἕτερόν ἐστι τριγώνῳ. τε εἶναι χαὶ ἰσοπλΞξύρῳ, 
σ ‘ mas ’ τῇ ἊΝ 3 { , ing ἐς ax 5 in Έ 5 \ 

25 ὥσπερ χαὶ τὸ ζῴῳ εἶναι χαὶ ἀνθρώπῳ ἕτερον, ἢ GE ἀπόδειξις ὡς ἐπὶ ) 

> 5 , , \ 5 ΄ b) " ὌΝ ΄ \ [Awe 

ἰσοπλεύρου γξγὸνξ χαι οὐχ Ws ἐπὶ τριγώνου; TO OF συμπτῶμᾶ, περι. OV ἢ 

Ὁ) εξ ρος - ὡς x “Ge 5} ἼΩΝ Ae δὸς ΄ Py tes 5 » 

ATOVSLELS, οὐχ Π (oor τλευρόν εστιν α ῃ τριγώνον ὑπάρχει. OD φαμϑξν 

1 δὴ om. U post τριγώνῳ add. te U 3 ante ἑχάστῳ add. ἔφη. δὲ τὸ S 

ὅτι seripsi ef. ad p. 74,20: οἷον libri ἦν om, αὶ δὲ 4 ἰσοσκελὲς om. RU 

4.5 ἀλλὰ tod δα: 7 U 5 μόνου om. RU et χαὶ ἐπεξέλϑοι Sa 6 ἦν Sa 

εἰπεῖν ante πάντα colloc. Sa post χαὶ add. τὶ RS | Tet 5: 7 RUa εἰδότων S 

τὸ om. S τοῦ οἵη. U 8 ταύτη RS 9 “οἷον RUa®: αὐτὸ τὸ Sal 

τῷ om. RUa? 10 ἡ ἰσοσχελεῖ om. RUa? ὑπῆρχε, om. av ἈΠ" post ἐστιν 

add. ἕχαστον RSa! 11 ὑπῆρχεν (ante ἀλλ᾽) Sal post ἁπλῶς alt. add. πρώτως Ua 

12 τι om. Sa πὸ δὲ Sa: χαὶ τὸ RU 13 post λέξεως add. δὲ RK 

ὧδέ om. U post ἔχει add. χρίνομεν U 14. πότε---«πλῶς] δηλον---πᾶσιν ut vs. 1.2.5 

post oléev add. ὅτι a χαὶ--ἁπλῶς om. a 15 διαχρίνομεν U post πότε 

add. μὲν R χαϑόλου om. S 16 xat alt: SUa: χατὰ τὸ R ὑπαντᾶ καὶ 

ὃν R: τὸ Sa 17 ἠρώτησε om. Sa 18 ἣν om. R post ἦν add. τὸ S: 

τῷ ἃ post τριγώνῳ add. te Sa ee (quod correxit Waitz Organ. II 

p- VIII) Sa! 19 tod om. U 20 ἐὰν μὲν om. Sa εἰπεῖν 

τρίγωνον Sa 23 τοῦ om. RS εἰπεῖν (nan τε Sa 25 τὸ scripsi: 

τῷ SUa: αὐτὸ R post ζῴῳ add. te Sa 27 ἰσοπλεύρου SUa τριγώνου SUa 
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τὸν τοιοῦτον εἰδέναι χαϑόλου. διὰ τούτων οὖν δείξας πότε ἐστὶ χαϑόλου 191: 
\ ΠῚ A ig a>» , Vv ~ ‘ ΄ 

ἢ ἀπόδειξις ual πότε ob, ἐφεξῆς χαὶ τὸν χανόνα τὸν τούτων διαχριτιχὸ 
παραδίδωσι. 45 

74a35 {6 Ξ Sn yay 0 aa ep rae ΠΣ A Scan Ρ. 74235 ὕτερον ὃ Ἢ τρίγωνον ἣ ἢ ἰσοσχελές, ὑπάρχει; xat 

ὑπάρχει πρῶτον; χαὶ xad ο [eb] τὶ oO, a ia) = R a iJ a Ό Cc ς: 

δειξις: 
aS ae [ ΄ Ἂν eZ ΄ Ἂ = ey? ΄ ΄ \ 

Εἰπὼν πότερον δὲ ἢ τρίγωνον ἣ ἢ ἰσοσχελές, ὑπάρχει τὸ 
ss a7 ? σ ν ΄ Sek ~ arr pet \ > is re 

χαϑόλου δείχνυσϑαι:, ἵνα wy ὡς ἐπὶ μεριχοῦ δόξῃ ποιεῖσϑαι τὴν ἀπόδειξιν, 
> ~~) Q 5 Ἁ ον [Ὁ , ΄ \ ΄ ‘ ~ ΄ ΄ ~ 

ἀνηλῦεν ἐπὶ τὸ χαϑολιχώτερον λέγων χαὶ πότε χατὰ τοῦτο ὑπάρχει 50 
σ » ~ 3 3 Q ΄ ia , 

10 πρῶτον: ὅπερ ἐξηγούμενος ἐπήγαγε τὸ χαὶ χαϑόλου τίνος ἢ ἀπό- 
> a R ~ ΄ ΄ π Ὁ τὰ “ Oo! 
Berets; τουτέστι χοινῷ λόγῳ πότε Ἰνωσόμεϑα ἐπί τινος ὅτι χαϑόλου ποι- 

΄ x > D/P 
obusva τὰς ἀποδείξεις: 

p. 74237 Δῆλον ὅτι ὅταν ἀφαιρουμένων ὑπάρξῃ πρώτῳ. | 

᾿ ΄ o ΄ \ ~ 5) ~ , > \ =~. 5 

Τουτέστιν ὅταν πλειόνων χατὰ τοῦ αὐτοῦ λεγομένων, οἷον χατὰ τοῦδε 19V 
> \ τοῦ τριγώνου τὸ χαλχοῦν εἶναι, τὸ ἰσοσχελές, τὸ τρίγωνον, τὸ ἔχειν _ σι 

΄ 

τὴν περίμετρον, εἰ οὕτω τύχοι, τεσσάρων ποδῶν, χαὶ εἴ τι ἄλλο αὐτῷ 

ὑπάρχει, ἐὰν ἀφαιρουμένων τῶν ἄλλων ἑνὸς δέ τινος χαταλειπομένου μένῃ 
- ~ » ΄ ΄ ΄ — 

τὸ τὰς τρεῖς γωνίας δύο ὀρϑαῖς ἴσας εἶναι, ἐχείνῳ ὑπάρχει πρώτῳ τῷ 
φι 

΄ \ ΄ Ἄν} ΄ 2) \ , 9 Ps '> ᾿ χαταλειπομένῳ τὸ σύμπτωμα, χαὶ ἐχείνου ἐστὶ χαϑόλου 7 ἀπόδειξις. agat- 

20 ρεϑέντος γὰρ τοῦ yahuod χαὶ τοῦ ἰσοσχελοῦς χαὶ τοῦ ἔχειν τὴν περίμετρον, 
ἡπομένοντος δὲ τοῦ τριγώνου μένει ἐν τῷ τριγώνῳ τὸ σύμπτωμα" τούτου 

Ἁ ΄ 

Bos χαὶ τὸ σύμπτωμα. 
Ὁ 

6 ἀναιρεϑέντος συναναιρεῖται ε 

η. 409. EK? δὴ τριγώνου. χατὰ τοῦτο ὑπάργει χαὶ τοῖς ἄλλοις. ᾿ ’ ene 

Τουτέστιν et τριγώνου ἀφαιρεϑέντος εὐθὺς τούτῳ πρώτῳ συναναιρεῖται 
» ‘ A , a~ σ , >) \ C a τ 7a Ξ ΤΕ ΤΝ 

χαὶ τὸ σύμπτωμα, δῆλον ὅτι τούτου ἐστὶ χαϑόλου ἣ ἀπόδειξις χαὶ διὰ τῷ σι 

τοῦτο zat τοῖς λοιποῖς ὑπῆοχε τὸ σύμπτωμα, τῷ τε ἰσοσχελεῖ OFUL χαὶ 

τῷ σχαληνῷ χαὶ τῷ σχήματι χαὶ τοῖς λοιποῖς. 

p.74b5 Ee οὖν ἐστιν ἢ ἀποδειχτιχὴ ἐπιστήμη ἐξ ἀναγκαίων 10 

If σ A 5 a , \ ae a ees! 5 ~?r 5 = ‘ 24 

30 Δείξας οτι TO ETLOTY TOV TE UAL ATOOELATOV Avayxarov EGTL XAL ἔς 

Ὗ ’, , Pan \ , ἊΣ \ \ 3 ~ » Ψ 

ἀναγχαίων προτάσεων, ἐζήτησε χαὶ τίνα ἐστὶ τὰ ἀναγχαῖα προβλήματα ὧν 

1 δείξας οὖν διὰ τούτων U 4 zat zth. om. S 8 δειχνύμενον Sa ποιήσηται, 

om. δόξῃ RU deter U 10 τὸ om. S 13 ἀφαιρουμένω R (Cp) 

ὑπάρξει S 16 τυχὸν, om. εἰ S 17 μένει U 18 post τὸ add. σύμπτωμα 

τὸ 5 δυσὶν Sa ἔχειν Sa 19 συμπέρασμα Sa! κἀχείνου Sal 
χαϑόλου ---21 τριγώνῳ om. Sal 20 thy RU: om. a?: fort. {τήνδε) τὴν 22 ἀφαι- 

ρεϑέντος Ra! 23 τούτου U (pr. M) 29 χαὶ ta ἕξης om. RSa 
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a 

tee, ΄ LN aay ἃ Ὅν ΚΝ ΄ > ᾿ ~ mae ae we δ δ ON ΄ ay 

ἐστιν ἢ ἀπόδειξις, xat τίνες at ἀναγχαῖαι προτάσεις ἐξ ὧν ὁ περὶ τούτων 19 
΄, ΄, \ “ΝᾺ ty?” b] ~ oY ‘ 

(vetat συλλογισμός. χαὶ ἐπειδὴ συνεβάλλετο αὐτῷ πρὸς THY 
\ 

ἣν a A 

αποδειχτιχὺς 7 
\ \ \ 4 δ' " \ 

παντὸς “al τὸ xath αὐτὸ χαὶ τὸ 7 
By 
ι 

τούτου γνῶσιν τὸ διδάξαι τί ἐστι τὸ χατὰ 
χαϑόλου, πρότερον περὶ τούτων ἐδίδαξεν, εἶτα λοιπὸν ἀχολούϑως εἶπε ποῖα 15 

ὃ ἦν τὰ ἀναγχαῖα προβλήματα περὶ ὧν ἢ ἀπόδειξις. ἅμα γὰρ τὴν περὶ τοῦ 

χαϑόλου διδασχαλίαν ποιούμενος εἶπε περὶ τῶν τοιούτων εἶναι τὰς ἀποδείξεις 
? Ce , , ΔΝ ~ , ΄΄ ‘ a ΝΣ ΄ "» 

xa αὗτό, λέγω δὴ τῶν πρώτων χαϑόλου χαὶ ὧν ἀναιρουμένων ἄναι- 
~ ‘ 4 ial Q/ QA ~P id , ~ ΄ , A σ > 

ρξῖται τὸ σύμπτωμα ὃ ϑέλομεν δεῖξαι ὑπάρχον τῷ ὑποχειμένῳ. χαὶ ὅτι ex 

τούτων μὲν χυρίως ἐστί, φησίν, ἢ ἀπόδειξις, τῶν ὃὲ ἄλλων τρόπον τινὰ 
oN 2 (aa 2); ANS Nig pa Ny ae 9.) 4 ΄ A > ο 

10 χατὰ συμβεβηχός. προσέϑηχε δὲ χαὶ τὰς αἰτίας, Gt ἃς πολλάχις μὴ ἀἅπο- 20 

δείξαντες χαϑόλου οἰόμεϑα ἀποδεδειχέναι. ταῦτα οὖν εἰπὼν εἰχότως νῦν 
΄ ,. ἔων \ ~ ~ ro , ΄ a. \ ap a 7% , BRAY ΄ 

μέτεισιν ἐπὶ τὸ λεῖπον τῆς διδασχαλίας, λέγω δὴ τὸ διδάξαι τίνες εἰσὶν at 

TEN προτάσεις ἐξ ὧν τὰ ἀποδειχτικὰ προβλήματα συλλογιζόμεϑα. 

φησὶν οὖν τῶν χαϑ'᾽ αὑτὸ δεῖν εἶναι τὰς ἀποδειχτιχὰς προτάσεις. δειχνύει 

15 ὃὲ τοῦτο ὑποϑετικῷ χρώμενος συλλογισμῷ τοιούτῳ εἰ αἱ ἀποδείξεις ἐξ 
5 ΩΣ - ΄ c ΄ ~ wv 

ἀναγχαίων, τὰ 68 ἀναγχαῖα μόνα xa αὑτά, éx τῶν xa? αὑτὸ ἄρα at 
. αν» ‘ a~ σ a7 ‘ wv >! ~ ~. , ‘ - ἀποδείξεις. χαὶ δῆλον ὅτι δύο τινὰ εἴληπται ἐν τῷ συλλογισμῷ τούτῳ τὰ 25 

ἡγούμενα, λέγω δὴ τό τε τὴν ἀπόδειξιν ἐξ ἀναγχαίων εἶναι χαὶ (τὸ) τὰ ἀναγ- 
χαῖα μόνα xa αὑτὸ εἶναι, οἷς ἀμφοτέροις ἕπεται ἅμα τὸ ἑπόμενον 

A ‘ ° Lan] - > > ~ q)? ΄ ’, b} es ΔΑ ~ 

20 τὸ τὴν ἀπόδειξιν εἶναι ἐχ τῶν xa’ abto. οὐ ξένον Ge τῶν συλλο- 
~ \ as ΄ ΄ ΄ v \ σ Cn ‘ 

Ἰισμῶν τὸ δύο παραλαυβάνεσϑαι ἡγούμενα" ἔστι γὰρ OTe ἑνὶ μὲν 

ἑχάστῳ τῶν ἡγουμένων οὐχ ἕπεται τὸ συμπέρασμα, τουτέστι τὸ ἑπόμενον, 
> L4 a\ ied σ δ᾽ I~ t ~ > | ΄ ’ [4 \ τὰ 

ἀυφοτέροις OF ἅμα ἕπεται, ὡς δέδειχται ἡμῖν ἐν ἑτέροις. ὁ μὲν οὖν 
Mi ~ aa ΡΣ « ΄ ~ ¢ ΄ la ‘ 

συλλογισμὸς οὗτος. χατασχευάζει δὲ Exdtepov τῶν ἡγουμένων, τό τε τὴν 30 

ἐπιστήμην ἐξ ἀναγχαίων εἶναι χαὶ τὸ τὰ ἀναγχαῖα μόνα εἶναι χαϑ᾿ αὗτα. a | ιῷ σι 

πῶς ὃὲ ταῦτα χατασχευάζει, τὸ ῥητὸν ἐπεξιόντες εἰσόμεϑα. 

Εἰ οὖν ἐστιν ἣ ἀποδειχτιχὴ ἐπιστήμη ἐξ ἀναγχαίων ἀρχῶν. 
τοῦτο τῶν ἡγουμένων ἐστὶ τὸ πρότερον: ὃ ϑεὶς εὐθὺς τὴν τούτου χατασχευὴν 

ἐπάγει. φησὶ γὰρ οὕτως" 

ἢ). 
Ἅ ΄ a v 

30 p.74b6 Ὃ yap ἐπίσταται, od δυνατὸν ἄλλως ἔχειν. 

᾿Επιστάμεϑα γὰρ δῆλον ὅτι οὐ μόνον τὸ συμπέρασμα ἀλλὰ χαὶ τῶν 80 

προτάσεων ἑχάστην, δι᾽ ὧν xal τὸ συμπέρασμα ἔγνωμεν: εἰ γὰρ a 

ἔχοιμεν ἐπιστήμην τῶν προτάσεων, οὐδὲ τοῦ συμπεράσματος ἐπιστήμ 

ἔχειν δυνάμεϑα, μὴ ἔχοντες τὰς προτάσεις ἐξ ὧν 7 ἀπόδειξις. ὃ δὲ τὰ 

ὃ. τούτων R τὸ quart. om. a 6 εἶπε] p. 73b39sq. 7 post πρώτων add. 

χαὶ RSa 9 μὲν om. RSa φησίν deleverim 11 ante χαϑόλου add. to Sa 

12 λοιπὸν S to alt. om. Sa 14 δεῖν scripsi: δεῖ libri 18 to addidi cf. vs. 25 

19 αὑτὰ S ἅμα ἕπεται U 20.21 τῷ συλλογισμῶ RS 21 τὰ R ante 

ἡγούμ.. add. ta Sa μὲν om. S 22 τουτέστι om. RS 24 οὕτως R: οὕτω S 

25 abté U 27 τὸ μὲν οὖν εἰ Sa! ἣ om. a? 28 τοῦτο om. Sa post 

τῶν add. δύο Sa! ἐστὶ om. Ua? εὐϑὺς om. S 30 post ἐπίσταται add. τις U 

32 ὦ αὶ 33 οὐδὲ συμπέρασμα R ante ἐπιστ. alt. add. τὴν RUa 84 εἰ μὴ 

ἔχομεν U post ὧν add. τὸ συμπέρασμα S 

Comment. Arist. XII 3, Philop. in Anal, Post. 6 



a 
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, Sas wv v \ aX δ 7 wv v =~ 

στάμεϑα, ἀδύνατον ἄλλως ἔχειν. τὸ ὃς ἀδύνατον ἄλλως ἔχειν, τοῦτο 19ν 

ἀναγχαῖον" ἐχ δὴ τῶν ἀναγχαίων προτάσεων αἱ ἀποδείξεις: ἐξ ἀναγχαίων 
ἄρα ἢ ἀπόδειξις. 

p.74b6 Τὰ δὲ xa¥ αὑτὰ ὑπάρχοντα ἀναγχαῖα τοῖς πράγμασιν. 40 

oO Τοῦτο τῶν ἡγουμένων τὸ δεύτερον, ὅτι τὰ xa αὑτὸ ὑπάρχοντα 
τοῖς πράγμασιν ἀναγκαῖα ἐστι. πάλιν δὲ ϑεὶς τοῦτο εὐθὺς καὶ τὴν χατα- 
σχευὴν αὐτοῦ τ δι’ ὧν φησιν ἃ μὲν γὰρ ἐν τῷ τί ἐστιν Dace 
χει" τοῖς δ᾽ αὐτὰ ἐν τῷ τί ἐστιν (ὑπάρχει) χατη γορουμε ένοις αὐτῶν, 
YIN ὧν ϑάτερον τῶν ἀντιχειμένων ἀνάγκη. πο τοῖς πράγμασι, 

10 λέγω δὴ τῶν χατὰ τοὺς προτέρους τρόπους" ταῦτα γὰρ ἦν τὰ χαὶ ἄλλο 45 
ἄλλου χατηγοροῦντα. τὰ μὲν γὰρ ἐν τῷ τί ἐστι τῶν ὑποχειμένων χατη- 

γορεῖτο, ὡς τὰ χατὰ τὸν πρότερον τρόπον τοῦ χαϑ᾽ αὑτό“ τὸ γὰρ ζῷον ἐν 

τῷ τί ἐστι τοῦ ἀνθρώπου xatyyopstto’ τὰ ὃὲ ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἑαυτῶν τῷ 
δηλοῦντι τὸ τί ἐστι τὸ ὑποχείμενον ἐνυπῆρχε τῷ χατηγορουμένῳ, ὡς τὰ 

15 χατὰ τὸν δεύτερον τρόπον" ἐν γὰρ τῷ λόγῳ τῷ τοῦ ἀρτίου, φημὶ δὴ τῷ 

ἀριϑμῷ, ἀριϑμὸς ἐνυπῆρχΞ. τὰ ὃὲ ἐν τῷ τί ἐστί τινων χατηγορού- 
μενα, ταῦτα ἐξ ἀνάγχης αὐτοῖς ὑπάρχει: ὃ γὰρ ὅρος Exdotov ἐξ ἀνάγχης 50 

ὑπάρχει τῷ δριστῷ. τὰ ἄρα xa’ αὑτὸ ὑπάρχοντα avayxata ἐστιν. 

Ὅτι μὲν οὖν τὰ xa? αὑτὸ ἀναγχαῖα, οὕτω δείχνυσιν. ὅτι ὃὲ χαὶ μόνα 
20 τῶν ὑπαρχόντων τισὶν ἀναγχαῖα τὰ χαϑ᾽ αὗταά, χατασχευάζει οὕτως πᾶν 

γάρ, φησίν, ἣ οὕτως ὑπάρχει τινί, λέγω δὴ xa? αὑτὸ χατὰ τοὺς Tpn- 

τέρους τρύπους τοῦ xa’ αὑτό, 7 χατὰ συμβεβηχός: τὸ ὃξ χατὰ συμ- 

βεβηχὸς ὑπάρχον οὐχ ἐξ ἀνάγχης ὑπάρχει" μόνα ἄρα τὰ zal? αὑτὸ τῶν 
ἐξ ἀνάγχης εἰσὶν ὑπαρχόν]των. πάλιν οὖν λέγω, εἰ πᾶν 7 xa? αὑτὸ 200 

ὑπάρχει τινὶ ἣ χατὰ συμβεβηχός, ὃ ὃὲ μὴ χατὰ συμβεβηκὸς ὑπάρχει, ἐξ 
ἀνάγχης ὑπάρχει, ὃ ὃὲ xa? αὑτὸ ὑπάρχει, μὴ χατὰ συμβεβηχὸς ὑπάρχει, 

ἀνάγχης ὑπάρχοντα xa}? αὑτὸ ὑπάρχειν. συνάξει οὖν 

τῷ qr 

λείπεται ἄρα τὰ 
τὸ προχείμενον διὰ χατηὴ ΠΡῸΣ συλλογισμοῦ τὸν τρόπον τοῦτον: πᾶσα 

My 

- iy 

ἀπόδειξις ἐξ ἀναγχαίων: τὰ δὲ ἀναγχαῖα xa!’ αὑτό: πᾶσα ἄρα ἀπόδειξις ὃ 

80 ἐχ τῶν xa) αὑτό, ὅπερ δεῖξαι προέχειτο. δυνατὸν 6 ἦν αὐτόϑεν χαὶ τὸν 
᾿Αριστοτέλους Ὁ) (tov χατηγοριχὸν ποιεῖν: ἀλλὰ χατηγοριχὸς ἡνόμβενος 

ἀσυλλόγιστον ἐποίει τὸ σχῆ"α ἐν δευτέρῳ σχήματι ἐχ δύο χαταφατιχῶν γινό- 
μενος. διὰ τοῦτο οὖν ὑποϑετιχῶς δεῖ αὐτὸν μᾶλλον συμπλέχειν, δύο μὲν ἥγου- 

5 post δεύτερον add. φησὶ yap Ua αὑτὸ RUa (F): αὑτὰ S Arist. ef. p. 83,5 6 δὲ 

RSU: to a 7 ta (Fn) U 8 τοῖς--ἐστιν om. U ὑπάρχει ex Arist. addidi 

cf. p. 83,24 9 ἀναγχαῖον Sa 10 ἄλλα U 11 post χατηγοροῦντα add. ὧν 

Sa yap om. RSa 12 ws— 13 κατηγορεῖτο om. U τοῦ zat’ αὑτό 

om. R 14 ὡς om. RU 18 αὑτὰ 5 εἰσιν S 20 εἰσὶν 5 αὑτὸ 

U 23 αὑτὰ Sa 24 εἰ (ante zat’) R 26 ὃ om. Ua? δὲ seripsi: ἄρα 

libri οὗ Sal: τὸ μὴ Ua? ὑπάρχον alt. 1. Ua? 27 εἵπετο Ua? post 

ἄρα add. ὅτι U ὑπάρχειν Sal: ὑπάρχει RUa? immo συνάξεις 29 ἑαυτό 

5 90 ὅπερ---προέχειτο om. S τεῦ post τὸν add. τοῦ Sa 
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/ , ia ai >] 6 

μένων παραλαμβανομένων ἑνὸς δὲ ἐπαγομένου. ἔστι ὃὲ ὅλος ὁ συλλο γισμὸς 20. 

τοιοῦτος" εἰ ἢ ἀποδειχτιχὴ ἐπιστήμη ἐξ ἀναγχαίων ἀρχῶν, τὰ δὲ χαϑ᾽ 

αὑτὸ ὑπάρχοντα ἀναγχαῖα τοῖς πράγμασιν, φανερὸν ὅτι Ex τοιούτων 
> τινῶν dv εἴη ὁ ἀποδειχτιχὸς συλλογισμός. εἰ γὰρ χατηγοριχῶς, 

σι ὥσπερ εἶπον, συμπλέξομεν, γίνεται ὃ μέσος ὅρος, τὸ ἀναγχαῖον, χατηγορού- 
usvos χαὶ τῶν ἀρχῶν τῆς ἀποδείξεως χαὶ τῶν xa αὑτὸ τοῖς πράγμασιν 
ὑπαρχόντων: χαὶ ἰδοὺ σχῆμα δεύτερον ἐχ δύο χαταφατιχῶν, χαὶ ἔστιν 
ἀσυλλόγιστον. διὰ τοῦτο γίνεται ἢ συμπλοχὴ ὑποϑετιχὴ οὕτως" εἰ ἢ ἀπό- 
> ὃ 2 Ὁ > / 3 ~ ~ μι 7 \ > CoN , 5 wan lan Eon δειξις ἐξ ἀναγχαίων BD νον χεῖταν υδϑι ὅτο τὸ xa)” αὑτὸ μόνα ἀναγχαῖά 1Ὁ 

-“ 

10 ἐστιν, επεται ἄρα χαὶ τὸ τὰς ἀποδειχτιχὰς apyas ἀναγχαίας εἶναι χαὶ yar)’ 

αὑτάς" ἀλλὰ μὴν τὸ πρότερον: χαὶ τὸ δεύτερον ἄρα. τὴν δὲ τοῦ συνημμένου 
χατασχευήν, λέγω δὴ ὅτι ἀναγχαίως τῷ ἡγουμένῳ τὸ ἑπόμενον ἕπεται, 
ἐπήγαγε διὰ τοῦ εἰπεῖν ἅπαν yap ἣ οὕτως ὑπάρχε: ἢ κατὰ συμβεβη- 

‘ 
, > - 4 ‘ Si ἊΨ» uns. εἰ γὰρ πᾶν ἣ ἐξ ἀνάγχης ὑπάρχει ἣ χατὰ ἀμ ΒΞΩ ὅς τὰ δὲ ἐξ 

> ae. ,᾿ ε a Be > δι ay (ave SUS ε Fi \ » "» > Pha ne 15 ἀνάγχης ὑπάρχηντα οὐ χατὰ συμβεβηχὸς ὑπάρχει, τὰ ἄρα ἐξ ἀνάγχης 
΄ ΄ ΄ ΄ ΄ 3 > ω Ὁ \ ὑπάρχοντα zat} αὑτὸ ὑπάρχει" μόνα γὰρ τὰ 2a αὑτὰ ἀναγχαῖα ἐστι χαὶ 

}) ΄ ~ a ΄ τὰ ἀναγχαῖα aah’ αὑτά. οὐχοῦν εἰ δέδοται ὅτι ἐχ τῶν ἀναγχαίων προτά- 50 
σεων ἢ ἀπόδειξις, δέδοται GF χαὶ ὅτι μόνα τὰ xail’ αὑτὰ ἀναγχαῖά ἐστιν, 
, “Ὁ + a] ‘ A ‘\ = ») NAY = ἊΣ ~ { " «τ > » ‘ αἀχολούϑως ἕψεται xat τὸ tas ἀποδείξεις ἐχ τῶν xa? αὑτὸ εἶναι: ταὐτὸν 

΄ 2] Ἂν» ~ δΡ 5 , “3. ‘ 5 n the Ἁ 5 - φ .} t , 20 1ὰρ ἔστιν εἰπεῖν ἐξ ἀναγχαίων εἶναι τὰς ἀποδείξεις χαὶ ἐχ τῶν χαϑ᾽ αὗτό. 
v ΄ \ . ~ Oo? CEN \ \ ) εν b) ~ 

εἰπερ μήνα τὰ avayxata χαῦ αὑτὸ χαὶ ta χαϑ᾽ αὑτὸ αναγχαῖα. 
a ~ , 

A μὲν yap ἐν τῷ τί ἐστιν ὑπάρχει, τουτέστι τὰ χατηγορούμενα 
‘ | ' ᾿, ᾿] it ‘ 

τοῖς ὑποχειμένοις, οἷα ἦν τὰ χατὰ τὸν πρότερον τρόπον. 
5 

Τοῖς δὲ αὐτὰ ἐν τῷ τί. ἐστιν ὑπάρχει χατηγορουμένοις 

αὐτῶν. ταῦτα δῆλον ὅτι τὰ ὑποχείμενα, ἅπερ ἐν τῷ τί ἐστι παρα- τῷ σι 

λαμβάνεται τῶν zat? αὐτῶν Deanna ὡς ἐν τῷ δρισμῷ τοῦ 
ἀρτίου ὃ ἀριϑμός, ὅσπερ παραλαμβάνεται χατηγορούμενος χατὰ τοῦ ἀρτίου. 

p.74b9 Ων ϑάτερον τῶν ἀντιχειμένων ἀνάγχη ὑπάρχειν. 

Δέδειχται γὰρ ὡς ἐν τῷ δευτέρῳ τρόπῳ ἀμέσου τῆς ἀντιϑέσεως οὔσης 

80 ϑάτερον τῶν ἀντιχειμένων ἐξ ἀνάγχης ὑπῆρχε τῷ ὑποχειμένῳ. 

1 ἑπομένου RS yup U 2.3 223° αὑτὸ (αὑτὰ R) — τοῖς πράγμασιν RUa?: 
ἀναγκαῖα κα αὑτὰ τοῖς πράγμασιν ὑπάρχουσι Sa! 4 τινῶν om. 5 γὰρ RU: δὲ 
Sa ὃ συμπλέξωμεν 8 γινόμενος RU 5. 6 ἀναγκαῖον ---ἀποδείξεως scripsi: 
ἀναγκαῖον χατηγορῶν χαὶ τῶν ἀρχῶν τὰς ἀποδείξεις (ταῖς ἀποδείξεσι Ua?) RUa?: ἀναγχαίων 
ἀρχῶν χατηγορούμενος. τὸ δὲ τὰς ἀποδείξεις Sa! 6 τῶν alt. RUa?: τὸ Sa! 
7 post ὑπαρχόντων add. ἄκροι ὅροι ὑποχείμενοι Sa! xat—8 ὑποϑετιχὴ Sa: γινέσϑω 
πρῶτον ἡ (7, om. R) μὲν ὑποϑετιχὴ (ὑ. μὲν U) συμπλοχὴ RUa? 8 οὕτως om. Sa! 

8.9 at ἀποδείξεις Sa! 9 δὲ ὅτι τὰ ΗΑ): τὰ δὲ Ua? 10 xai prius om. S 
13 ἐπήγαγε Sa: om. RU 14 εἰ---συμβεβηχός om. RSa 17 αὑτό 18 ὅτι 
χαὶ Sa αὑτὸ U 22—27 om. Sa! a) Vie Gees WES ΟἿΣ ia, SPH 24 τοῖς R 

Arist.: tz Ua? (F) ef. p. 82.8 αὐτοῖς R ante χατηγ. add. tots Ua?: om. R Arist. 
25 ταῦτα Ua?: αὐτὰ R 27 ὃς a? λαμβάνεται U 28 lemma om. R: 28—s50 

om. ὃ 29 δέδειχται] p. 65, 29 sq. post τρόπῳ add. tod χαὴ αὑτὸ a 
post οὔσης add. ὅτι Ra 30 ὑπάρχει a 
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5 ἈΝ 

p. 74010 Φανερὸν ὅτι ἐχ τοιούτων ἂν εἴη ὁ ἀποδειχτιχὸς συλλο- 200 

YLOPOs. 

Osis ἑχάτερον τῶν ἡγουμένων xat χατασχευάσας ἑξῆς ἐπάγει ual τὸ 
id , x ΄ \ ~ ~ ~ Ld Ὁ ETOVEVOY TO EX τοιούτων ἀντὶ TOD “Ex τῶν προσεχῶς εἰρημένων δύο 

, ~ Q? CLES) 
5 τρόπων τοῦ xat} αὗτο᾽. 

ἘΝ ivf SS Co ΄ , nw ΄ 

.74b11 παν γὰρ 7 οὕτως ὑπάρχει ἡ χατὰ συμβεβηκός. I | 

Διὰ τούτων δείχνυσιν ὅτι μόνα τὰ xa αὑτὸ avayxata ἐστιν, 

ὅπερ, ὡς εἶπον, [ἐχ] τοῦ ὅλου συνημμένου γίνεται χατασχευὴ χατὰ τὸν 
Sy τα, oe Vm 

ELOYU.SCVOYV τρόπον. 20 

10 p.74b13 Ἢ δὴ οὕτω λεχτέον ἣ ἀρχὴν ϑεμένοις ὅτι ἣ ἀπόδειξις 
ἀναγκαῖόν ἐστι. 

Πλείοσιν ἐπιχειρήμασι χατασχευάζει τὸ λεγόμενον, ὧν δεύτερόν ἐστι ὑῦ 

τὸ προχείμενον. zat ἐπεὶ ἐν τῷ πρώτῳ ἐπιχειρήματι λαβών, ὅτι 

δεῖ τὰς ἀποδειχτιχὰς προτάσεις ἐπίστασθαι, χαὶ ἐχ τούτου δείξας. 

15 ὅτι χαὶ ἀναγχαίας αὐτὰς δεῖ εἶναι, ἐξ ὧν παλιν συνῆγεν ὅτι 

χαὶ ἐχ τῶν xalP αὑτὸ ὑπαρχόντων εἰσίν, ἐντεῦϑεν ἐξ ἄλλης ἀρχῆς ποι- 

sitat τὴν ἐπιχείρησιν, ἐξ αὐτοῦ φημι τοῦ ἀποδειχτιχοῦ προβλήματος ἣ τοῦ 

συμπεράσματος, ὅπερ χαὶ μᾶλλόν ἐστι σαφέστερον. εἰ γὰρ ἣ ἀπόδειξις τῶν 
ἐξ ἀνάγχης ἐστὶν ὑπαρχόντων χαὶ μὴ ἐνδεχομένων ἄλλως ἔχειν, τὰ δὲ 40 

20 ἀναγχαῖα ἐξ ἀναγχαίων (οὐ γὰρ ἐνδέχεταί τι ἀναγχαῖον εἰ μὴ ἐξ ἀναγκαίων 

συνάγεσϑαι), ἢ ἄρα ἀπόδειξις ἐξ ἀναγχαίων ἐστὶ προτάσεων. ἐξ ἀληϑῶν 

μὲν γὰρ χαὶ μὴ ἀναγχαίων προτάσεων συλλογισμὸν γενέσϑαι ἀληϑῆῇ ἐν- 

δέχεται, ἀποδειχτιχὸν ὃὲ ἀδύνατον. οἷον ὁ Σωχράτης βαδίζει, τὸ βαδίζον 

διὰ σχελῶν χινεῖται. ὁ Σωχράτης ἄρα διὰ σχελῶν χινεῖται" ἐνταῦϑα χαὶ ἐξ 

25 ἀκηϑῶν χαὶ ἀληϑὴς ὃ συλλογισμός, οὐ μέντοι ἀπόδειξις τὸ τοιοῦτον, διότι 45 

UATE ἀναγχαῖον τὸ συμπέρασμα μήτε ἐξ ἀναγχαίων προτάσεων. χαὶ τί Ὶ 
λέγω ἐπὶ τούτων, ἐν οἷς χαὶ χωρίζεσϑαι δύναται τοῦ ὑποχειμένου τὸ χατη- 

τορούμενον, ὅπου γε οὐδὲ ἐπὶ τῶν ἀχωρίστων συμβεβηχότων μὴ μέντοι 

wid χαὶ μόνῃ φύσει ὑπαρχόντων ἐνδέχεται συλλογισμὸν ἀποδειχτιχὸν γενέσϑαι 

30 διὰ τὰ ἤδη ἡμῖν εἰρημένα ἐν τοῖς ἔμπροϑεν; ἀλλὰ δὴ κἂν ἀναγχαῖον ἡ τὸ 
συμπέρασμα, οὐδὲ οὕτως ἀπόδειξις τὸ τοιοῦτόν ἐστιν’ οἷον ὃ Σωχράτης διὰ 50 

σχελῶν χινεῖται, τὸ διὰ σχελῶν χινούμενον ζῷόν ἐστιν, 6 Σωχράτης ἄρα 

ζῷόν ἐστι: δεῖ γὰρ ἄρτι εἰδέναι ὅτι οὐχ ἔστιν ἐπίστασϑαι τὸ ἐξ ἐνδεχομέ- 
γων προτάσεων ἀναγχοῖόν τι δοχεῖν συνάγειν συμπέρασμα. 

1—5 om. Sa post τοιούτων add. τινῶν Arist. ef. p. 83,4 4 ἐκ τῶν R: om. U 

6—9 om. S 8 εἶπον] p. 83,11 sq. éx delevi 10 ὅτι wth. om. S 

11 ἀναγκαίων ἐστὶ προτάσεων U 12 τὸ λεγόμενον om. RU: ὅτι 7 ἀπόδειξις ἐξ ἀναγχαίων 

ἐστὶ προτάσεων, sed ante πλείοσιν a? 14 δεῖ om. S 18 ἡ γὰρ, om. εἰ S 

19 ἐνδέχεται RU ἔχειν RU: ὑπάρχειν Sa 20 ἀνάγχης (ante οὐ) Ra 23 6 om. 

R 24 xat om. Sa 26 προτάσεων om. U 80 ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν] p. 63,8 sq. 

91 ἐστι τὸ τοιοῦτον ἃ ὁ om. RU 31.32 xtvettat διὰ σχελῶν a 33 τὸ om. RS 
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Ὁ, - ? σ ΄ > bd , 

Ρ.14018 Σημεῖον δ᾽ ὅτι ἢ ἀπόδειξις ἐξ ἀναγκαίων ὅτι χαὶ τὰς 

ἐνστάσεις οὕτως φέρομεν πρὸς τοὺς οἰομένους ἀποδειχνύναι, 
σ » 5) , δ᾿ ἌΡ { a Mr. 

ὅτι οὐχ ἀνάγχη, ἂν οἰώμεϑα 7 ὅλως ἐνδέχεσϑαι ἄλλως 7 ἕνεχά Ὡς 

γε τοῦ λόγου. 

on Τρίτον τοῦτο ἐπιχείρημα tod εἶναι thy ἀπόδειξιν ἐξ dvayxatwy. εἰ 20v 
γὰρ προτεϑείη τις ἡμῖν ὡς ἀποδειχτιχὴ πρότασις, ἐλέγχειν αὐτὴν οἰόμεϑα, 

φησίν, ἐὰν δείξωμεν μὴ ἐξ ἀνάγχης ὑπάρχειν τὸ χατηγορούμενον τῷ ὑπο- 
χειμένῳ. εἶτα δειχνὺς ὅτι ὥσπερ χοινή τις ἔννοιά ἐστι πάντων περὶ ἀποδείξεως 

ἢ αὐτή, λέγω δὴ τὸ ἐξ ἀναγχαίων εἶναι τὴν ἀπόδειξιν, φησὶν ὅτι οὐ μόνον 

10 οἵ πρὸς ἀλήϑειαν δρῶντες ἀντιλέγουσι ταῖς προτάσεσιν, ἐν ais μή ἐστιν ἐξ ὃ 

ἀνάγχης ὑπάρχον τῷ ὑποχειμένῳ τὸ χατηγορούμενον, ἀλλὰ χαὶ οἱ ἐριστιχώ- 
τερον ἕνεχεν φιλονειχίας ἀντιλέγοντες πολλάχις χαὶ ἀναγχαίας οὔσης 

τῆς προτάσεως ἐμποδίσαι τῷ λόγῳ βουλόμενοί φασι μὴ ἐξ ἀνάγχης ὑπάρ- 
: 4 Ly Vv > S 5» ΄ 

χειν. οὕτως οὖν χοινή ἐστιν ἔννοια τὸ τὰς ἀποδειχτιχὰς μεϑόδους ἀναγχαίας 
15 δεῖν εἶναι. 

Ρ. 1402 Δῆλον δ᾽ ἐκ τούτων χαὶ ὅτι εὐήϑεις οἱ λαμβάνειν 
, a tv ΄ 5 

οἰόμενοι χαλῶς tas ἀρχάς, ἐὰν ἔνδοξος ἢ ἢ πρότασις χαὶ ἀλη- 10 
\ ’, 

Sys, οἷον of σοφισταὶ ὅτι τὸ ἐπίστασϑαι τὸ ἐπιστήμην ἔχειν. 

3 NAN , σ Qe ΑἹ 5 ἌΡ 5» 5 , εν ~ 

Et δέδεικται, aieee ὅτι OEt τὴν agile ἐξ ἀναγχαίων stvat, γελοῖοι 

20 ἄρα ot γομίζοντες ἀποδεδειχέναι, ἐὰν ἡ ἐνδόξους 7 ἀληϑεῖς προτάσξις ἡμῖν 
προτείνωσι μὴ ἀναγχαίας δέ, ὥσπερ οἱ σοφισταί. ἐρωτῶντες γάρ, εἰ ἐπίστα- 

ται 6 γεωμέτρης τὰ χατὰ γεωμετρίαν, χαὶ τοῦτο λαβόντες φασὶν ὅτι, εἰ 
Σ ΄ « iy 8) X 2 Sa 
éxiotaciiat ἐστι τὸ ἐπιστήμην ἔχειν 

, ὃ ὃὲ εἰδὼς ἐπιστήυνην ἐπ 5 

τὸ ὃς ἔχειν ἐπιστήυνην εἰδέναι 

ἐπιστήμην ἐστί ΐ σταται τί ποτέ ἐστιν αὕτη, ὃ 1ὅ -«΄- < 

a > > > ΄ , 

ἄρα ἐπιστ HOWS Uhre τί ἐστιν ἐπιστήμη" ὃ OF γεωμέτρης ἐπίσταται" ὃ γεω- τῷ or 

5 

Lv. 

υέτρης apa ἐπίσταται τί ἐστιν πῦον τ ἐνταῦϑα γὰρ λαβόντες ἀληϑῆ 
σ ΄ 

0 0 oe ae πρότασιν, πίσταται ὃ γεωυέτρης χαὶ Ott 6 ἐπιστάμενος ἔχει ἐπιστήμην, 

χαὶ τρίτην τὴν ἔνδοξον, ὅτι ὁ ἔχων τι οἶδεν ὃ ἔχεν οὕτως οἴονται ἀποδε- 

δειχέναι τὸ δεῖν τὸν γεωμέτρην εἰδέναι τί ποτέ ἐστιν ἐπιστήμη. ἐδείχϑη 
80 δὲ ξ ἐνδόξων ἀλλ᾽ ἐξ ἄνα: ὅτι ἢ ἀπόδειξις οὐχ ἁπλῶς ἐξ ἀληϑῶν οὐδὲ ἐ 

τοῦ 
΄ fe b] > , 

χαΐίων χαὶ οἰχείων χαὶ πρώτων ὑποχειμένου ἀποδειχτιχὴ γίνεται. ὥστε 20 
> va εἰ μὲν ἣν τις ὡρισμένη φύσις ἐπιστήμης, ἣν ἔδει τὸν ἐπιστήμονα πάντως 

a 

2 πρὸς xth. om. S ὃ ἐὰν U 5 τοῦτο τρίτον U 6 ἀποδέδειχται Sa! πρότασιν S 

8 ἐστι post ἀποδείξεως colloc. S 11. 12 ἐριστικώτεροι R 13 τῆς om. U 

14 οὕτως καὶ μή U τοῦ R 15 δεῖν om. U 16 τούτου Sa 18 ὅτι χτλ. om. S 

τὴν (ante ἐπιστήμην) U 19 yehotov U? 20 7 prius om. Sa ἡμῖν προτάσεις Sa 

21 εἰ om. Ua 23.24 ἐπι στήμην ἐστὶν εἰδέναι Sa 25 oldev ὅ,τί Sa 

26 post ti add. ποτε S 27 ὃ alt. om. RS _ 28 τρίτον RSa! ἔνδοσιν al 

29 ποτέ om. S 91 ἀποδειχτιχοῦ U 92 μὲν om. RSa φύσις ὡρισμένη Sa 

ἣν om. RSa! 



86 PHILOPONI IN ANALYT. POST. 16 [Arist. p. 14.021. 25. 26] 

ἔχειν, οὐχοῦν ἄν ἀποδειχνύναι ἐλέγοντο οἱ οὕτω συλλογιζόμενοι" εἰ δὲ wy 200 

OTL τις ears Ξνη φύσις ἐπιστήμης ἀλλὰ πᾶσα ἐπιστήμ ἢ οἷον 7 yew ( 
<< 

@ a 2 R 
ous 

ἀστρονομία ἣ ἐχάστη τῶν χατὰ μέρος, οὐχ ape τις ἔχων ἐπιστήμην χαὶ 

5 

ἁπλῶς τί ἐστιν ἐπιστήμη εἴσεται. ὥστε 6 γεωμέτρης γεωμετριχὴν μὲν ἐπι- 
, ld σ΄ ΄ 

» 

5 στήμην ἔχει, χαὶ αὕτη τί ποτε ἐστιν οἶδεν: ἁπλῶς GE τί ἐστιν ἐπιστήμη 
wel Oa | HN rat 1) 

5) 

οὐχ οἷδε, διότι μηδέ ἐστί τις φύσις τῆς χαϑόλου ἐπιστήμης, GAN ἔστι % 

φωνὴ ὁμώνυμος διαφύρων χατ᾽ sips. πραγυάτων χατηγορουμένη, υᾶλλον 

ΤΩΣ δὲ διαφόρων χατὰ γένος. τινὲς δὲ ἐξηγοῦνται τοῦτο τὸ χωρίον SEES 

repov οὕτως. εἰ τὸ ἐπίστασϑαί ἐστιν ἐπιστήμην ἐχεῖν, τὸ δὲ ἐπι- 

10 στήμην ἔχειν ἐπιστήμην ἔχει, τὸ ἐπίστασϑαι ἄρα ἐπιστήμην ἔχει, σοφιστιχῶς 

“τ τῶν σημαϊινομένων ἐπὶ τὰς φωνὰς μεταβαίνοντος τοῦ λόγου. ὃ μὲν γὰρ 

πιστάμενος ἔχει ἐπιστήμην, αὐτό φημι τὸ ὑπὸ τῆς φωνῆς τῆς ἐπιστήυης 

εν Ἰλούμενον" τὸ δὲ λέγειν “τὸ ἐπιστήμην ἔχειν ἐπιστήμην ἔχεις: οὐχέτι 30 

eee ἐστὶν ἐπὶ tod σημαινομένου ἀλλὰ ustaBarvovtmy ἐπὶ 

15 vas χαὶ μόνον οὐχὶ λεγόντων ὅτι ἢ φωνὴ αὐτὴ ἢ λέγουσα τὸ ἐπιστήμην 
ν v 5 ¢ oS , >) ‘ ~ , wv 

ἔχειν ἔχε: ἐν ἑαυτῷ ἐπιστήμην, αὐτὸ τὸ τῆς ἐπιστήμης ὄνομα. προσφυε- 
, 7 Ὁ -- ε ΄ »» 7 

στέρα δέ μοι δοχεῖ Ὦ πρώτη ἐξζηγησις. 

p.74b25 ᾿Αλλὰ τὸ πρῶτον τοῦ γένους πεῤὶ 6 δείχνυται: χαὶ 

τἀληϑὲς οὐ πᾶν οἰχεῖον. 

20 “Alyies μὲν γὰρ ὅτι πᾶν ἰσοσχελὲς τρίγωνον τὰς wvias δύο ὀρϑαῖς 
ὌΝ 

TOD ὁεξιχνυται τὸ ῦ es 
3 ΄ δ’ > > 

ἴσας ἔχει" οὐχ οἰχεῖον ἐπιστήμῃ, διότι μὴ ἐφ ὁ 

τοιοῦτον προῆλϑεν ἢ ἀπ 

p. 74026 Ὅτι δὲ ἐξ ἀναγχαζων εἶναι δεῖ τὸν συλλογισμόν, φανε- 

me cr ρὸν χαὶ ἐχ τῶν 

i] 5 σ “»"» 3 , ΄ 5 I> > cx 4 / 

25 τερον ἐπιχείρημα ὅτι ἐξ ἀναγχαίων ἢ ἀπόδειξις. εἰ οὖν τότε, φησίν. 
σ A , \ A τὰς 92 Vo a) σ 2) 

ὅταν τὸν λόγον χαὶ τὴν αἰτίαν οἴδαμεν Or ἣν ἔστιν 
bid ᾿ ΄ Ν Ld x >) Vv >) ΄ ΄ \ x, 7 x 

ἐξ ἀνάγχης τὸ συμπέρασμα, zat οὐχ ἔστιν ἐπιστήμων ὁ τὸν AOTOV χαὶί 

τὴ αν ἀγνοῶν, αἴτιον ὃξ τοῦ συμπεράσματος at προτάσεις, ἀνάγχη om: 

nov ἐξ ἀνάγχης αὐτὰς ὑπάρχειν. εἰ γὰρ τὸ μὲν συμπέρασμα ἀναγχαῖόν 40 

30 ἐστιν, ai δὲ προτάσεις ἐνδεχόμεναι, τὸ δὲ ἐνδεχόμενον ἐνδέχεται καὶ μὴ 

1 οὐκοῦν ἂν scripsi: οὐχ ἂν οὖν RSUa!: οὐχοῦν a? οἷον om. RSa! 2 7 prius 

RSa!: 7 Ua? γεωμετρίας RSa! post 4 alt. add. ἡ Ua? 3 ἀστρονομίας ἢ 

ἑχάστης RSa! τινὰ ἔχοντα RSal 4 ἔσται vey om. ὃ 5 ἔχειν U 

αὐτὴ libri τίς alt. |. U 8 cvés—l17 ἐξήγησις om. S 10 ἐπιστήμην ἔχει (ante 

τὸ) R: τὸ ἐπίστασϑαί ἐστι Ua 10. 11 σοφιστικῶς ἀπὸ (ὑπὸ Ua*) τῶν. σημαινομένων 

RUa?: *odxére μενόντων ἐστὶν ἐπὶ τοῦ σημαινομένου, ἀλλὰ μεταβαινόντων al 18 οὐ έτι 

asterisco notatum, cui tamen in mantissa nihil respondet ἃ 14 μενόντων Ra: 

σημαινόντων U 15 μόνων, om. οὐχὶ U 15. 16 ἔχειν ἐπιστήμην a 10 éyet— 

ἐπιστήμην om. a ἑαυτῇ U post ὄνομα add. ἐστι a 18 χαὶ «tA. om. S 

20 γὰρ om. RS δυσὶν Sa 23 δὲ om. a 25 οὖν om. RS 26 ὅτε Sa 

27 ἀναγκαίων Sa 27.28 χαὶ-- ἀγνοῶν RU: ὁ δὲ τὸν ---ἀγνοῶν, οὐκ ἔστιν ἐπιστήμων Sa 

29 ἐξ ἀναγκαίων Sa 30 ἐστιν Sa: ἦν RU 
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> S~ wv ao ν > Ὁ , ΄ ΄ ‘ - 

εἶναι, δῆλον ἄρα ὅτι τὸ μὲν συμπέρασμα εἴσεται ἐς ἀνάγχης ὑπάρχον, τὸν 320" 
, ΄ \ ‘ Tete > " » ΄ a 

6 λόγον τούτου χαὶ τὴν αἰτίαν οὐχ εἴσεται, εἴ γε τὰς προτάσεις, δι᾿ ὧν 
ΝΠ Ἁ ἥδ ΄ ΄ at * 

δείχνυται, ἐνδέχεται χαὶ μὴ ὑπάρχειν: 6 δὲ thy λόγον ἀγνοῶν οὐχ ἔστιν 
> v 5. EN ‘ b) ’> ΑΙ PN 

ἐπιστήμων. οὐχ Apa ἐνδέχεται τὴν οπόδειξιν ἐξ ἐνδεχομένων προτάσεων 

cr εἶναι ὥστε ἐξ ἀναγχαίων εἶναι πᾶσα ἀναάγχη- 

p.73b27 Et yap 6 py é ἔχων λόγον τοῦ διὰ τί οὔσης ἀποδείξεως 

οὐχ ἐπιστήμων. 45 

᾿Αχριβῶς προσέϑηχε τὸ οὔσης ἀποδείξεως: τῶν γὰρ ἀξιωμάτων 

ἔστι μὲν peor χαὶ Ἐπ σΡΠμονες εἶναι αὐτῶν λεγόμεϑα, λόγον δὲ 

10 αὐτῶν οὐχ ἔχομεν, διότι μηδὲ ἔστιν αὐτῶν ἀπόδειξις τῷ μὴ εἶναι αὐτῶν 

πρότερον καὶ ἀρχοειδέστερον. τούτων οὖν ἐπιστήμονες λεγύμεϑα πρὶν τὸν 

λόγον αὐτῶν γνῶμεν. 

v a) μ᾿ Co \ \ ~ rah ofa) vo 5 ΄ ΄ ΄ 

p.73b98 Εἴη δ᾽ ἂν ὥστε to A χατὰ τοῦ TP ἐξ ἀνάγχης ὑπάρχειν, 
‘ at ΑἹ ΄ ee) a “ eee 7 { ‘ rife b) ΄ a 5 ἜΣ ἐς ~ 

τὸ δὲ B τὸ μέσον, bt οὗ ἀπεδείχϑη, μὴ ἐξ ἀνάγχης, οὐχ οἷδε 50 

15 Stott’ οὐ γάρ ἐστι τοῦτο διὰ τὸ μέσον. 

\ A ‘ Ἁ \ ~ 2F 5 ΄ ¢ 

To μὲν τὸ A κατὰ παντὸς τοῦ T ἐξ ἀνάγχης ὑπάρχειν ὡς συμ- 
-“ Ὁ αν ΄ ΄ \ 6 σ 

πέρασμα εἴληπται, ὅπερ ἐξ ἀνάγχης ὑπόχειται, τὸ δὲ 
᾿ οὗ δείχνυται τὸ συμπέρασμα. εἴ τις οὖν οἴοιτο τὸν 

υέσος ὅρος ὁ τῶν προ- 

τάσεων γεννητιχός, δι 
Ἀ τι >i ad ἊΣ στ ΩΣ ἘΞ, ὯΝ > oa ? »» A 

μὲν ἄνθρωπον ἐξ ἀνάγχης εἶναι ζῷον, τούτου δὲ αἴτιον etvar νομίζοι τὸ 
~ | Ww ὃ Ax \ } A ii σ 55 Sas wv 9 = 

20 περιπατεῖν | tov ἄνϑρωπον 7% φιλοσοφεῖν καὶ συλλογίζοιτο οὕτως ᾿ ὃ ἄνϑρω- 2]: 
΄ 

πος φιλοσοφεῖ, ὃ φιλοσοφῶν ζῷον, 4 ἄνθρωπος ἄρα ζῷον᾽, ἐπεὶ τὸν 

ἔσον ὅρον ἐνδεχόμενον εἴληφε, τὸ ὃὲ ἐνδεχόμενον ἐνδέχεται χαὶ μὴ ὑπά υέσον ὅρον ἐνδεχόμενον εἴληφε, js ἐνδεχόμενον ἐνδέχετ ἢ ὑπαρ- 

χειν, ἐὰν ἄρα τοῦτο ὑποτεϑῇ μὴ ὑπάρχον, εἴσεται μὲν ὅτι 6 ἄνϑρωπος ἐξ 

΄ 
5 ΄ γα ς > \ ON Ld ΄ 9.) σ = “-" 5 v ~ 

ἀνάγκης ΠΡΌ ὀστοῦ τὸν λόγον μέντοι δι’ ὅν ἐστι ζῷον οὐχ εἴσεται τοί 

μέσου ὅρου ἀναιρεϑέντο ὁ δὲ τὸν λόγον μὴ εἰδὼς διότι τόδε οὐχ ὅ τ 
τὸ αὐτὸ χαὶ ἐπιστήσεται χαὶ οὐχ ἐπιστήσε- 

to or 

΄ 

ἐπίσταται αὐτό: 6 αὐτὸς ἀρ 
> ΄ ἐπιστήσεται μὲν διὰ τὴν ὑπόϑεσιν, οὐχ ἐπιστήσεται ὃὲ διὰ τὸ ἐνδε- 

2 

TAL, 

χομένας λαβεῖν τὰς προτάσεις. 

ρ. 14089 "Ἔτι εἴ τις μὴ οἷδε νῦν ἔχων τὸν λόγον χαὶ σωζόμενος 

30 σωζομένου τοῦ πράγματος χαὶ τὰ ἕξῆς. 

SA 

"Addo ἐπιχείρηυα tod αὐτοῦ χατασχευαστιχόν. ὃ G2 λέγει δυνάμει, 10 

1 ἄρα om. RS ost ἀνάγκης add. zat U 6 lemma om. 5 8 post ἀχριβῶς 
‘ i i 

add. δὲ SUa 10 διότι μὴ διὰ τὴν αὐτῶν ἀπόδειξιν τὸ εἶναι Ua? 11 post πρότε- ea f 
pov add. τι Sa! οὖν om. RUa? λεγόμεϑα RUa?: πῶς ἂν ῥηϑδϑείημεν Sa! 

12 γνῶναι Sa! 14 τὸ δὲ χτλ. om. S 16 μὲν τὸ R: μέντοι Ua: μὲν yap S 
‘ ‘ ‘ Bert 

ὑπάργειν---1 ἀνάγκης RSa: εἶναι U 18 γενητικὸς RSa 19 εἶναι alt. om. 

5 24 δὲ διότι ζῶον 5 25 ὕρου om. S τὸν λόγον δὲ ὁ μὴ Sa 20 χαὶ 

prius om. R 29 μὴ olde bis S σωζόμενον, om. καὶ Ua* (n) 30 σωζομένου 

κτλ. om. S καὶ ta ἑξῆς om. R 
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τοῦτό ἐστι. τρία εἰσὶν ἐφεξῆς, φησί, ταῦτα, ὁ γινώσχων xal ἢ γνῶσις χαὶ 2Zlr 

τὸ γινωσχόμενον. συμβαίνει οὖν τὸν πρότερον ὄντα ἐπιστήμονα ὕστερον μὴ 

εἶναι ἐπιστήμονα ἑνὸς τῶν τριῶν τούτων φϑαρέντος ἣ γὰρ χαὶ τῆς γνώσεως 

σωζομένης χαὶ τοῦ γινώσχοντος τοῦ πράγματος ὃὲ φϑειρομένου συμβαίνει 

=~ ν 

μηκέτι εἶναι ἐπιστήμονα τὸν πάλαι ἐπιστήμονα, ἢ αὐτοῦ φϑαρέντος τοῦ 
fousvon, ἣ αὐτοῦ μὴ φϑαρέντος λήϑης δὲ γενομένης. εἴ τις -ουξνοῦ, Ἢ NU LT φύαρεντος ληῦτης GS γενομένης. Et τις πράγματος OF ow 

= , ἂν, >] at Ἁ X > I~ - 

νδεχομένων εἶναι, ETELGN THY μὲν ἀπόδειξιν Oy 

Ψ sx - ΣΡ» 

οὖν, φησί, λέγοι τὴν ἀπόδειξιν ἐς 

< 10) Mv R- ~~ Cc τὶ 
ἜΘ ᾿Ξ, 

cy ' οὐχ ἐνδέχετα! ἄλλως τὸ τὸ ὃὲ ἐνδεχόμενον οἷόν τε χαὶ μὴ εἶναι, 
\ 

- 
. 

> ὥ-- 
ca 

a. ὧν Cc 42 eb) τὸν πρινὴ ἐπιστάμενον μήτε φϑαρέντα 4 

~~ @ 

aA » - Στ λυ Σου δ τ πες μεϑα μὴ ὃν τὸ ἐνδεχόμενον. σ 
΄ 

Ι eer UTS τοῦ πράγματος ἀπολλυμένου μὴ εἶναι ἐπιστήμονα, 
| [0] 

ὅπερ τὸ οἵον, ὡς ἤδη εἶπον. οἷον εἴ τις συλλογίζοιτο οὕτως, ὅτι 6 ἄνϑρωπος 
΄ 

υετρεῖ, τὸ σεῦ ζῷον, ὁ ἄνθρωπος ἄρα ἐξ ἀνάγχης ζῷον, εἰ 6 τὸ Ε 
πὰ 5 ad = W = (wad 5 2 aS ΡΞ wv Vv 

οὕτω συλλογιζόμενος απόδειξιν ἔχειν OLOLTON, OLOTL Οὐχ SVOSYVETAL ἄλλως ξχειν 

‘ uv 35°) 5 ΄ ΄π- ἂν» » ar 5 ΄ ΄ 

by ἀνϑρωπον ἀλλ ἀνάγχη ζῷον εἶναι, οἴοιτο G8 τὴν ἐπιστήμην ταύτην 

yew διὰ τοῦ μέσου ὅρου τοῦ γεωμετρεῖν, ἐπειδὴ τὸ γεωμετρεῖν τῶν ἐν- 
3 

> / >i uA pA \ \ > 

ΟΞῚ Rene εἶναι OnE alae τὸ OE ἐνδεχόμενον ξενοξχξεται χαι μὴ εἰναι, 

΄ 2 Cie 

νδεγόμενον γά 5 . 
ΕΞ ὍΝ 

a S Θ ad or = [0] 
Ne 

“S 
ot 
3 

o oe < 
. 

Ms ΓΝ 
Oy a A - < (=) Cc — 

v 

ὄντος ἀναγχαίου, 
΄ >. > ~)) > ie \ 

ee Σ οὐδὲν ἀδύνατον ἀχολουϑεῖ. εἰ οὖν τὸ γεωμετρεῖν ἀναιρεϑείη, 
΄ , ~ 4 » aN 

συμβήσεται σωζομένου τοῦ πράγματος, λέγω δὴ τοῦ τὸν ἀἄνϑρωπον εἶναι 
- ΄ ~ x, 7 aN ~ 5 

ζῷον, χαὶ τοῦ γχινώσχοντος αὐτὸ τοῦτο, λέγω δὴ τοῦ ἐπιστήμονος. χαὶ μὴ 
2.7 ~ v >] 

πιλελησμένου, ὅτι ζῷον ὃ ἄνϑρωπός ἐστι, μηχέτι εἰδέναι ἀποδειχτιχῶς ὅτι My ¥ A 

Ἐὶ 

΄ > ~ Sane, > > ~ 

Gov ὃ ἄνθρωπός ἐστι, τῆς αἰτίας ἀναιρεϑείσης. ὥστε, φησίν, εἰ μὴ νῦν 
΄ 

my 

5 a ~ oO ~ 

πίσταται ἀποδειχτιχῶς ὅτι ζῷον capa τῆς αἰτίας ἀναιρεϑείσης, διὰ 

ν 
o- τ 

5 - , ris > >a) ” ͵ 
τὴν αἰτίαν TOU πραγυατος EVOEYO υένην εἰναι. OVO αρα προ 

i Ly ‘ i t 
YQ ν Ny γα ie 3) = ty, 2 5 Nee > δ, τὸ 
ἢ ει ᾿ ξι xe TO ἐπίστασϑαί εστι τὸ ELOEVAL τὴν αἰτιὰν χαὶ OTL οὐχ EVO 

vs y 
αὐτὴν ἄλλως ἔχειν. 

a x > y > 9 > ~ 
p.74b36 Εἰ δὲ μὴ ἔφϑαρται, ἐνδέχεται δὲ odapyvar, τὸ συμ- 

~ > . > ἋΣ v 

βαῖνον ἂν εἴη δυνατὸν χαὶ ἐνδεχόμενον: ἀλλ ἔστιν ἀδύνα 

ἘΞ ({ ~ Φ SS c o a 2 ς' ῷ > a Φ < Φ ς 5 ΤΑῚ (Ὁ on [0] - vr Qo 
1 
Φ 2 Φ Ξ 

[" ἍΝ c , ἐς Ν 9, Ne ’ 

Ἐπειδὴ ὑποθέμενος τὸ ἐνδεχό 
vy gi Ces > \ Die NA ᾿» a = TO ν 

TOY, ELTOL GS GV τις OAK εἰ “AL ὃς ξενοξχόμξνων ἡ ἀπώόξιςις, ὑποχείσϑω ETL 

Ι 

2 

4 

ce 

᾿Ξ 

alt. om. RSa 7 μὲν om. 5 11 οὕτως δᾶ: τοῦ U 12 ἄρα om. 

5 20 

25 

30 

35 

τοιοῦτόν Sa post εἰσὶ add. ῥήματα S φησι om. ὃ: ante ἐφεξῆς colloc. R 

ἡμαίνει pr. U, corr. U? ὄντα om. S ὕστερον om. ὃ: ἕτερον R 3 φϑαρέντων R 

é πράγματος U 5.6 τοῦ---σωζομένου om. RS 6 αὐτοῦ μὴ eevee om. RS 
U 

et om. U oom. a 13 συλλογισμὸς U οἴοιτο ἔχειν Sa ἔχειν 

alt. 
21 

»)o 
23 

om. U 17 οὗ χτὰλ.] Anal. pr. I 13 p. 32219 19.20 ζῶον εἶναι R 
2 Dee: : as 4 aay δ ZN Σ 
ἐστιν ὁ ἄνϑρωπος U ἀποδειχτῶς R 22 ὃ ἄνθρωπος ζῶον Sa ὥπττε--- 

ὶ ‘ > 

ἀναιρεθείσης om. RS 24 ante οὐδ᾽ add. οὐχ ὁ ine δὲ S 24. 25 οὐδ᾽ dpa πρότερον 

moet iterat a 27.28 εἰ---ἐνδεχόμενον om. S 30 ἐπειδὴ om. U ἐνδεχο- 

μένως Ua post μεταβάλλον add. καὶ U 81 εἰ εἴποι τις 5 ἀλλ RU: 
” 
οτι Sa 
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σωζόμενον τὸ ἐνδεχόμενον xat | 

ὅτι, χἂν νῦν μήπω ἀνήρηται, ἐνδέχεται δὲ ὅμως ἀναιρεϑῆναι διὰ τὸ τοι- 

αύτην εἶναι τὴν τοῦ ἐνδεχομένου φύσιν. εἰ οὖν χαὶ μὴ νῦν πρῶτον tO ἄτη- - 
Φ 

3 \ 

0 Tov τοῦτο συνέβη ὅπερ εἰρήχαμεν, λέγω δὴ τὸ τὸν ἐπιστήμονα σωζόμενον 

5 χαὶ τοῦ πράγματος σωζομένου χαὶ λήϑης "ἐπιγενομένης υηχέτι εἶναι 

ἐπιστήμονα διὰ τὸ μὴ σώζεσϑαι ἔτι τὸ ἐνδεχόμενον, ἀλλ᾽ οὖν γε’ δυνατὸν 40 

τοῦτο συμβῆναι μετὰ. ταῦτα, εἰ χαὶ sateen τὸ ἐνδεχόμενον μὴ 

ἀνῃρημένον. εἰ οὖν ἀνῃρημένου τοῦ ἐνδεχομένου συμβαίνει τὸ ἄτοπον, 

λέγω δὴ τὸ μὴ ἐπίστασϑαι σωζομένου τοῦ τε πράγματος χαὶ τοῦ γινώ- 

10 σχοντος χαὶ τῆς γνώσεως, οὐδ᾽ apa, πρὶν φϑαρείη τὸ ἐνδεχόμενον. 

ἠπίστατο: ἀδύνατον yap ἐχ τοῦ ἐπίστασϑαι εἰς τὸ μὴ ἐπίστασϑαι μετα- 

βαλεῖν μὴ ἑνὸς τῶν τριῶν τὸ πεν ἢ τοῦ γινώσχοντος 7 τοῦ γινωσχομένου 
ἢ τῆς γνώσεως. ἄλλως τε, εἰ εἴπομεν μόνως ἐπίστασϑαι, ὅταν εἰδείημεν τὸ 45 

πρᾶγμα χαὶ τὴν αἰτίαν αὐτοῦ χαὶ ὅτι οὐχ ἐνδέχεται ἄλλως ἔχειν, αἴτιαι δὲ αἱ 

15 προτάσεις. τοῦ συμπεράσματος, ἀδύνατον ἄρα αὐτὰς ἄλλως ἔχειν: τὸ δὲ 

ἀδύνατον ἄλλως ἔχειν ἀνάγχη οὕτως ἔχειν: ἀναγχαίας ἄρα δεῖ εἶναι τὰς 

τοῦ συλλογισμοῦ προτάσεις, ὡς διὰ πλειόνων ἀποδέδειχται. 

Εἰ δὲ μὴ ἔφϑαρται, ἐνδέχεται δὲ φϑαρῆναι, τὸ συμβαῖνον 
ἂν εἴη δυνατόν. τὸ συμβαῖνον φησί, τουτέστι τὸ ἐπὶ ταῖς εἰρημέναις 

80 ὑποϑέσεσι συμβὰν ἄτοπον, ὅπερ ἐστὶ τὸ ἐπίστασϑαί τι, εἶτα μεταβάλλειν 50 

εἰς τὸ μὴ ἐπίστασϑαι μήτε τοῦ γινώσχοντος φϑαρέντος μήτε τοῦ γινωσχομένου 

υήτε τῆς γνώσεως. εἰ τοίνυν τοῦτο ἀδύνατον, ddd νατον ἄρα ἐπίστασϑαι τῆς 
ἐπιστήμης ἐξ ἐνδεχομένων προτάσεων γινομένης" τούτῳ γὰρ ἠχολούϑησε τὸ 

τῷ οι 

\ 4 x 

75 Ὅτ yy D τὶ GO Vim οὐ ΔΕ 7 ry ype “A 7 ey p. 19 a] ταν μὲν OUY TO συμπερασυα ες αἀναγχκχης Ἢ, OVOEV 

χωλύει τὸ μέσον μὴ ν RQ. LYAYXALOY ξ 

Ἐπειδὴ ἔδειξεν ὅτι ἀνάγχη ἐξ ἀναγχαίων προτάσεων εἶναι τὴν ἀπό- 
ὄξιξιν, ἵνα μή τις οἰηλῇ περισσῶς αὐτὸν ἐρραψῳδηχέναι ἐχεῖνα, λέγων ur 5 

tvar ὅλως ἀμφίβολον τοῦτο, εἰ δέοι τοῦ συμπεράσματος τοῦ ἀποδειχτιχοῦ 
80 ἐξ ἀνάγχης ὄντος χαὶ τὰς προτάσεις τὰς τοῦτο συναγούσας ἀναγχαίας εἶναι 

~ ‘ > a7 Ἃ > ~ 3 € 5 , 

(πῶς γὰρ ἐνδέχοιτο ἂν συμπέρασμα ἀναγχαῖον εἶναι ὃ μὴ ἐξ ἀναγχαίων 

1 post ἀνῃρημένον add. zat τί κωλύει ἐξ ὄντων γίνεσϑαι (γίνεσθαι bis S) τὴν ἀπόδειξιν: Sa 
πάντως U 8 οὖν om. RU 3. 4 τοῦτο συνέβη τὸ ἄτοπον Sa 5 λήϑης 
μὴ ἐπιγενομένης Sa: μὴ ἐπιλελησμένου RU 6 ἔτι om. ἃ post ἔτι add. εἰς 

τὸν μετὰ ταῦτα γρόνον U 7 χαὶ a?: χαὶ μὴ ὕ: οὖν zat R: νῦν Sal ὑποϑείημεν 

Sa! 8 συνέβαινε U 9 pyom. R 11 éx tod RUa: τὸ S 13 ante ἄλλως 

add. zat RU: post τε ἃ εἴπωμεν R: εἴποιμεν Sa γινώσχωμεν Sa 15 ἄλλως 

abtas U 17 πλείστων RS 19. 20 τὸ συμβαῖνον ---ἄτοπον RU: xal ἐνδεχόμενον. τὸ 

συυ βαῖνον δηλαδὴ ἄτοπον ἐπὶ ταῖς εἰρημέναις ὑποϑέσεσιν Sa 23 τῆς om. ἃ γινομένων 

R 24 τοῦτο RUa 25. 26 “Otav— ἐδείχϑη] καὶ τὰ ἑξῆς U 26 δι’ ath. 
om. S 27 ἐδείξαμεν 28 αὐτὸ R 29 εἰ RSa: ὅτι U συμπεράσματος 

ἀποδειχτιχοῦ U: iny. ord. Sa 91 ἐνδέχεται S ἃν om. SUa 
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συνῆχται προτάσεων :), διὰ τοῦτο νῦν βούλεται δεῖξαι ὅτι οὐ περιττῶς αὐτῷ ZIV 

εἴρηται ἐχεῖνα. ὅτι μὲν γὰρ τὸ ἀποδειχτιχὸν συμπέρασμα ἀναγχαῖόν ἔστι, 

τοῦτο πᾶς Tis ἂν ὁμολογήσειεν" ὅτι ὃὲ τὸ ἀναγχαῖον οὐ πάντως ἐξ ἀναγ- 

χαίων προτάσεων, οὐ πρόχειρον συνιδεῖν. δυνατὸν γὰρ χαὶ μὴ ἐξ ἀναγ- 1 

or χαίων ἀναγχαῖον συναγαγεῖν" ὥσπερ γὰρ χαὶ éx μὴ ἀληϑῶν προτάσεων 

ἀχηϑὲς γίνεται συμπέρασμα, οὕτω χαὶ ἐκ μὴ ἀναγχαίων ἀναγκαῖον. εἰ γὰρ 

οὕτω φήσαιμεν ᾿σήμερον ὑετός ἐστιν, ὑετοῦ ὄντος ὁ οὐρανὸς χινεῖται, σή- 
μερον ἄρα ὃ οὐρανὸς χινεῖταί, συνηγάγομέν τι ἀναγχαῖον συμπέρασμα (οὐ 

ap ἐνδέχεται τὸν οὐρανὸν μὴ χινεῖσϑαι), ἐχ προτάσεων μέντοι ἐνδεχομένων. 

10 ἐχ μὲν οὖν ae προτάσεων ἀναγχαῖον το το συμπέρασμα ὃδυνα- 

τόν, χαϑάπερ ἐδείξαμεν, τὶ χαὶ ἐχ μ᾽ ἀληθῶν ἀληϑές" ἐχ ΠῚ ἀναγχαίων 15 

προτάσεων ἀδύνατον μὴ ἀναγχαῖον εἶναι τὸ συμπέρασμα. τὸ δὲ ἐνδεχόμενον 

ἀνάπαλιν ἔχει τῷ ἀναγχαίῳ " προτάσεων μὲν γὰρ ἐνδεχομένων οὐσῶν συναχϑείη 

ἄν τι ἀναγχαῖον συμπέρασμα, ὥσπερ νῦν εἴπομεν" συμπεράσματος μέντοι 

15 ἐνδεχομένου ὄντος ἀδύνατον μὴ ἐνδεχομένας εἶναι τὰς προτάσεις. εἰ τοίνυν 

χαὶ ἐξ ἐνδεχομένων ἀναγχαῖόν τι δυνατὸν συναγαγεῖν, εἰχότως ἐδείχνυμεν 20 

ὅτι τὸ ἀποδειχτιχὸν συμπέρασμα πάντως δεῖ χαὶ ἐξ ἀναγχαίων ε 

τάσεων᾽ διόπερ χαὶ περὶ tod xa? αὑτὸ προδιέλαβεν, ὅπερ δεῖ μόνον ἐν 
ταῖς ἀποδειχτιχαῖς προτάσεσι τορι τυ δῆλον G& ὅτι, χαὶ ὅτε φαμὲν 

20 ἐχ μὴ ἀληϑῶν ἀληϑὲς συνάγεσϑαι χαὶ ὅτε ex μὴ ἀναγχαίων ἀναγχαῖον, οὐ 

διὰ τὴν τῶν προτάσεων φύσιν συνάγεσϑαί φαμεν τὸ ae ἀλλὰ διὰ 

τὴν τῶν ἄχρων τοιαύτην πρὸς ἀλλήλους σχέσιν, οἷον ὡς ἐπὶ τοῦ προχει- 

μένου συλλογισμοῦ" οὐδὲ γὰρ διὰ τὸ ὕειν χινεῖται ὃ οὐρανός, GAN ἐπειδὴ 2% 

συμβαίνει χινουμένου τοῦ οὐρανοῦ dew διὰ τὸ αὐτὸν μὲν ἀεὶ χινεῖσϑαι, 

ὕειν δὲ ποτέ, διὰ τοῦτο συνήχϑη τὸ συμπέρασμα. ὁμοίως χαὶ εἰ εἴποιμεν τῷ [pI 

“ὃ ἀνϑρωπος Mos, 6 λίϑος οὐσία, 6 ἄνϑρωπος ἄρα οὐσία᾽, οὐ διὰ τὸ λίϑον εἶναι 
τὸν ἄνθρωπον συνήχϑη ὅτι χαὶ οὐσία, ἀλλὰ διὰ τὴν τῶν ἄκρων φύσιν. 

ἐὰν μέντοι αἱ προτάσεις ἐξ ἀνάγχης ὦσι, πᾶσα ἀνάγχη χαὶ τὸ συμπέρασμα 

Gt’ οὐδὲν ἕτερον ἣ διὰ τὰς προτάσεις τὸ ἀναγχαῖον ἔχειν: εἰ γὰρ ὁ av- 
80 ϑρωπος ἐξ ἀνάγχης ζῷον χαὶ τὸ ζῷον ἐξ ἀνάγχης οὐσία, ἀνάγχη δήπου 80 

5 χαὶ τὸν ἄνϑρωπον οὐσίαν εἶναι. ef Of τις ἀπορήσειε, πῶς αὐτὸς ὃ ᾿Άριστο- 
Jt) = ‘ A Ὁ »! , ΄ ἣν ec 3 ἣν. Ae = pe ~ τέλης τὸν συλλογισμὸν ὁριζόμενός φησι λόγον εἶναι ““ἐν ᾧ τεϑέντων τινῶν 

1 βούλεται νῦν Sa 2 éstt-om. S 3 ὁμολογήση U 4 ἰδεῖν U ὃ γὰρ 

om. U υὴ ἐξ Sa 6 συμπέρασμα γίνεται Sa χαὶ om. S 7 φήσομεν 

RSa 7 et 8 ὁ om. Καὶ 9 μὴ χινεῖσϑαι tov οὐρανόν Sa 10. 11 ἐχ μὲν-- 

ἐδείξαμεν RUa?: οὐσῶν, συνήχϑη τὸ ἀναγκαῖον συμπέρασμα. δυνατὸν ἄρα ἐξ ee 

προτάσεων, χκαϑάπερ ἐδείξαμεν, ἀναγκαῖον συναχϑῆναι συμπέρασμα Sal 11 μὴ ἐξ SU 

13 μὲν om. Sa συνήχϑη a 14 δὲ Sa 16 ἐνδεχομένου R oe 

δυνατὸν Sa 17 post ὅτι add. xat 5 19 post δὲ add. zat S 20 ὅτι Ua 

21 συνάγεται R φαμεν om. RU 25 τοῦ R 24 post χινουμένου add. μὲν 

RSa det om. Sa 25 εἴπωμεν R: εἴπομεν Ua ef. vs. 7 26 ὁ ἄνϑρωπος 

ἄρα οὐσία om. S ἄρα ἀνϑρωπος R 21 ὃ. ἄνϑρωπος συνήχϑη οὐσία S τὴν 

om. ἃ 81 ἀπορήσει U 32 tov συλλογισμὸν RU: τὸν ὁρισμὸν τοῦ συλλογισμοῦ 

58 φησι) Anal. pr. I 1 p.24b 18 
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Ω ΄ -- ae. ΄ "5 See Cee ee (eee, ΄ ; ᾿ Gy 
ἕτερόν TL τῶν χειμένων ἐξ ἀνάγχης cupBatver”, ὡς δὴ παντὸς συμπερά- 31" 

"» ν 5 - . 

σματος ἀναγχαίου ὄντος, ἐνταῦϑα Os. φησιν εἶναί τινα χαὶ ἐνδεχύμενα συμ- 
περάσματα, ἴστω ὃ τοῦτο ἀπορῶν St: οὐ ταὐτόν ἐστιν ἐξ ἀνάγχης τι συμ- 

βαίνειν χαὶ ἀναγχαῖον εἶναι. ἀναγχαῖον μὲν yo ἐστι τὸ χατὰ τὴν αὑτοῦ 35 
wate! ΄ » ΄σ »ν μ iB) ws Ἂ ». , at 

φύσιν ἀεὶ ὡσαύτως ἔχον, ἐνδεχόμενον δὲ τὸ ἄλλοτε ἄλλως: ἐξ ἀνάγχης δὲ σι 

" ΄ raw ν ΚΣ Ἀν, ε ΄ > 5) ‘ > 
συμβαίνειν λέγεται τὸ ὑποτεϑέντος τινὸς ἐξ ἀνάγχης ἑπόμενον, οἷον τὸ τὸν ἐν 

΄ © > , ~ \ . . ΄ € > as 

ὕδατι ὄντα βρέχεσϑαι: οὐχ avayxatov μὲν yap τὸ βρέχεσϑαι, ἐπειδή, 

ἐάν τις ἐν τῷ ὕδατι Ὑένηται, ἀνάγχη πάντως βρέχεσϑαι, εἰ GE ἐν 
>) 

ὐ 
΄ » 5: γὰ “.ὅδὰς ΄ ~ 5 

πλοίῳ, οὐχ ἐξ ἀναγχης βρέχετ αι. χαὶ ἔστιν ἐπὶ πλέον τοῦ avay- 

10 χαίου τὸ ἐξ ἀνάγχης ἑπόμενον: εἴ τι μὲν γὰρ ἀναγχαῖον, τοῦτο 

πάντως χαὶ ἐξ ἀνάγχης reat Tivt, εἰ μὴ ἄτομον εἴη" οἷον τὸ ζῷον ἀναγ- 40 
‘ 

χαῖον" GX ὑποτεϑέντι τῷ ἀνθρώπῳ ἐξ ἀνάγχης ἕπεται. εἶπον δὲ “el τ 
oa vy ΄ ᾿ ΄ - pits 

ἄτομον ety, διότι ὁ Σωχράτης ἀναγχαῖον μέν τι πρᾶγμά ἐστιν (ἀεὶ yap 

ὡσαύτως ἔχει, χαϑὸ ἄνϑρωπος, ἀλλ᾽ οὐ χαϑὸ χέχρωσται ἢ χατ᾽ ἄλλο τι τῶν 
΄ > ~ ‘ ΄ » ΄ a , ΄ 15 pve ere? αὐτῷ), OD μὴν Exetat τινι ἐξ ἀνάγχης- οὐδενὶ yap ὑπάρχει ὃ 

Σωχράτης. χαλῶς ἄρα εἴπομεν ὅτι, εἴ τί ἐστιν ἀναγχαῖον, εἰ μὴ ἄτομον εἴη. 
poe τὶ ἃ \ ΣΕ b] ΄ σ , ΕῚ , ΄“ Vv 2F πάντως χαὶ ἐξ ἀνάγχης ἕπεταί τινι. οὐχέτι μέντοι [ὅτι], εἴ τι ἐξ 
“3 , σ ~ ~ A » avayxns ἕπεταί τινι, τοῦτο χαὶ ἀναγχαῖόν ἐστιν: ἕπεται μὲν γὰρ ἐξ 45 

ἀνάγχης τῷ ἐσϑίοντι τὸ τὰς σιαγόνας utvetv οὐ μὴν χαὶ ἐξ ἀνάγχης ὑπάρ- 

20 χει τὸ τὰς σιαγόνας χινεῖν. οὕτως οὖν χαὶ πᾶν μὲν συμπέρασμα ἐξ ἀναγ- 
e ΄ ΩΝ ~ ΄ ΄ ~ ΟῚ ΄ ΄ > tea χης ὑπάρχει, διότι τῶν προτάσεων ὑποτεϑεισῶν ἀνάγχη πάντως αὐτὸ 

‘ σ - ‘ ~ . ~ v 

ἕπεσθαι" ob μὴν διὰ τοῦτο χαὶ πᾶν συμπέρασμα ἀναγχαῖον ἔσται. 
‘ 

\ - ivf νι b] ~ Ὕ 4 

p.7528 Ὅταν δὲ μὴ ἀναγκαῖον ἡ τὸ συμπέρασμα, οὐ 

ἀναγχαῖον οἷόν τ᾽ εἶναι. 

Lo or 
AD) \ > , \ Vv \ , >) ΄ ΄ Ἁ 

Εἰ γὰρ ἐν gine μὲν εἴη TO συμπέρασμα, OD λέγομεν τότε τὰς 

αἀναγχαίαις πάντως ἜΣ, ἕπεται τὸ συμπέρασμα. συμβήσεται δὲ 22r 

τοῦτο ἐξ ἀνάγχης ὑπάρχειν διὰ τὸ τὰς προτάσεις ἐνδεχομένας εἶναι’ τοῦτο 

ρ 

1 δεῖ RU 2 δή ἃ zat om. RS 2.3 συμπεράσματα ἐνδεχόμενα S 

3.4 συμβαίνει Ua 4 ἑαυτοῦ Sa 5 ὡσαύτως ἀεὶ Sa post ἔχον add. ὡσαύτως 

καὶ Sa δὲ om. Sa post ἄλλως add. ἔχον Sa 6 otov—10 ἐτ πόμενον iterat U 

7 ἰόντα a ὃ ἐν τῷ---οἰ δὲ om. ὃ 9 οὐχ ἐξ ἀνάγκης RU: ἡ, ἐξ ἀνάγχης οὐ Sa 

post βρέχεται add. ἐν ὕδατι δὲ νευόμενος ἐξ ἀνάγκης βρέχεται S χαὶ ἔστιν SUa: ἣ 

ὅτι καὶ 12, 13 ἀναγκαῖον (ὃν) ἄλλῳ conicio 13. 14 ἀεὶ --- ἔχει SUa: ὅταν γὰρ ἰδίως 

ἔχη R 14 ἀλλ᾽ om. RS zat” om. S 15 post αὐτῶ add. ἔχει Sa 

16 εἶπον U 17 post zat add. τῶν RU post τινι add. ef μὴ καμπύλον ἡ ὡς εἴρηται 

Ua οὐ μέντοι ὃ ὅτι delevi post τι add. μὲν RUa 18 τινι om. RU 

zat om. R μὲν om. RUa 21 post ὑποτεϑεισῶν add. ἀναγχαίων Ua 

23—29 om. S 25 εἴη μὲν R 26 συνεχτιχὰς R 27 post πάντως add. καὶ 

a éotat U 
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oO. a ce 
“ , Vv i ν >] , ~ 

p. 75214 Η οὐχ ἐπιστήσεται οὔτε Gt οὔτε ὅτι ἀνάγχη ἐχεῖνο 221 

εἶναι, GAN ἢ οἰήσεται οὐχ εἰδώς, ἐὰν ὑπολάβῃ ὡς ἀναγχαῖον 

τὸ μὴ ἀναγκαῖον, 7% οὐδ᾽ οἰήσεται. 

Wn ΄ ΒΕ > > \ 5 > , , ΄ 5 

Ὁ λέγει, τοιοῦτόν ἐστιν" εἰ τὸ ἀποδειχτιχόν, φησί, συμπέρασμα avay- ὅ 
> 

χαῖόν ἐστιν, εἰ καὶ μὴ at προτάσ εἰς εἶεν ἀναγχαῖαι GAN ἐνδεχόμεναι, εἰ 
σι 

μὲν μὴ εἰδείη ὅτι ἐνδεχόμεναί εἰσιν αἱ προτάσεις, οἰήσεται εἰδέναι μὴ 

εἰδώς: εἰ δὲ εἰδείη ὅτι ἐνδεχόμεναί εἰσιν, οὐδὲ οἰήσεται ὅλως ἀποδε- 

δειχέναι τοῦ μέσου ὅρου, δι’ οὗ ἢ ἀπόδειξις γέγονε, δυναμένου χαὶ ἄλλως 

ἔχειν. τὸ δὲ οὔτε διότι οὔτε ὅτι τοῦτ᾽ ἔστιν, ὅτι οὔτε τὸ διότι 

10 ἀποδεδειχὼς ἔσται οὔτε τὸ ὅτι. χαὶ γάρ, ὡς ἐφεξῆς ἐρεῖ, τῶν συλλογι- 

Guay of μὲν τὸ ὅτι χατασχευάζουσιν, of δὲ τὸ διότι, χαὶ τῶν τὸ ὅτι 10 

χατασχευαζόντων of μέν εἰσιν ἐξ ἀμέσων προτάσεων, of δὲ ἐξ ἐμμέσων᾽ 

ὁμοίως χαὶ τῶν τὸ διότι. οἷον ἐὰν μὲν εἴπω οὕτως “H σελήνη σχιὰν οὐ 

ποιεῖ, σχιὰν δὲ μὴ ποιοῦσα ἐχλείπει, ἢ σελήνη ἄρα ἐχλείπει᾽, κατεσχεύασα 

15 ὅτι ἐχλείπει ἐχ προτάσεων οὐχ ἀμέσων: τὸ γὰρ ᾿ἐπειδὴ μὴ ποιεῖ σχιάν, 

διὰ τοῦτο χαὶ ἐχλείπει"’ οὐχ ἱκανὸν εἰς ἀπόδειξιν τοῦ ἐχλείπειν αὐτήν" τί 

γάρ, εἰ ἐν συνόδῳ εἴη ἢ ὑπὸ γῆν χαὶ διὰ τὸ μὴ φωτίζειν τὸν περίγειον 

τόπον μηδὲ σχιὰν ποιεῖν; διὰ τοῦτο δεῖται μέσου ὅρου τοῦ τὸ ἐχλείπειν 16 

τὴν σελήνην χατασχευάζοντος" οἷον ὅτι πανσέληνος % σελήνη ἐστί: παν- 

20 σέληνος δὲ οὖσα σχιὰν οὐ ποιεῖ" σχιὰν ὃὲ μὴ ποιοῦσα ἐν eM ἐχλεί- 

met’ ἢ σελήνη ἄρα ἐχλείπει. ἐνταῦϑα οὖν ἄμεσος ὃ συλλογισμὸς μηχέτι ἑτέρου 

μέσου δεόμενος GAN ἔχων τὸ ἐχλελοιπέναι αὐτὴν διὰ τῶν εἰρηθεναν ὅρων ἀπο- 

Spanner ὁμοίως ἐπὶ τοῦ διότι ἔμμεσος μὲν ἂν εἴη συλλογισμὸς τοι- 

οὗτος: ἣ σελήνη κατὰ διάμετρόν ἐστι τῷ ἡλίῳ χατὰ διάμετρον ὃὲ οὖσα 
3. , ὃ id , 3a _\ \ 5 7 A SF, Ν — 

ἐχλείπει" ἢ σελήνη ἄρα ἐχλείπει. ἰδοὺ γὰρ ἐν τούτῳ τὴν αἰτιαν Ev τὴς 20 
τῷ or 

> ry v 5 v mea ΄ ΄ » ΄ ς ΄ σ re \ 

ἐχλείψεως ELTOWEYV, οὐχ αμξεσον Εν τὶ γάρ. ει τις Λέξγοι πόϑεν OTL ἢ KATH 

- > 

> , a / > val Lo 5 >) , )ς ὑδὲ Ἶ A a 5 ἘΞΑῚ , 

διάμετρον ϑέσις ἐχλείψεώς ἐστιν αἰτία : οὐδε fp Uae eel eee 

δεῖ οὖν ἑτέρου μέσου ὅρου tod λέγοντος ὅτι ἐπι- αἴτιον τῆς ἐχλείψεως. 
που ΄ \ τῇ ~ σ τῇ ΄ \ \ 

προσϑεῖται ὑπὸ τῆς γῆς, ἵνα ἢ ὃ συλλογισμὸς τοιοῦτος" 7 σελήνη χατὰ 

30 διάμετρον οὖσα τ ρησϑεῖται ὑπὸ τῆς γῆς ἐπιπροσϑουμένη δὲ ἐχλιμπάνει" 

ἢ σελήνη ἄρα ἐχλιμπάνει. χαὶ ἔστιν οὗτος ἄμεσος τὴν χυρίαν αἰτίαν τῆς 5ὅ 
\ > γι] ν ΄ =r σ aA ᾿ς ἰΖ Χ ~ 

ἐχλείψεως ἔχων. χαϑόλου οὖν, ὅταν τὸ Tpossyss μέσον συναγωγὸν τῶν 
‘ 

v σ > 5» v v » , ΄ > ~ ~ 

ἄχρων ὅρων, οὗ οὐχ ἔστιν ἄλλο αἰτιώτερον, παραλάβωμεν ἐν τῷ συλλογισμῷ, 

2. ἀλλ᾿ χτλ. om. ὃ 3 py om. U ἢ οὐδ᾽ οἰήσεται ante lemma p. 93,4 add. Sa 

5 μὴ καὶ RUa 8 7 om. Sa 9 ὅτι prius RUa: διότι 5 τοῦτο σημαίνει Sal 

ὅτι alt. om. R τὸ ὅτι RUa? 10 τὸ διότι Ra? ὡς om. Ua? 

ἑξῆς Sal ἐρεῖ] ὁ. 13 p. 78422 sq. post ἐρεῖ add. ὅτι Ua? 13 post μὲν 

add. yap Ua 15 ante ὅτι add. to ἢ 16 zat om. RS ἐχλείπειν (ante ody) R 

18 δεῖ U 19 ἐστί om. RS 20 δὲ prius om. U post ποιεῖ add. ef U 

22 μέσου om. S 23 post ὁμοίως add. χαὶ U post εἴη add. ὁ 8 23. 24 οὗτος 

RS 27 τὸ om. 5 29 οὕτως S 32 ἔχων om. S post συναγωγὸν add. ἡ Sa 

33 αἰτιώτερον RUa?: κυριώτερον αἴτιον, καὶ τοῦτο Sa! ἐπιλάβωμεν R: λάβωμεν Sa 
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τοῦτον ἄμεσον χαλοῦμεν συλλογισμόν. ταῦτα μὲν οὖν ἀχριβέστερον ἐν τοῖς 99. 
Cen o 5» " Ὁ ΄ ’, " - > ΄ 

ἕξζῆς, ὅταν αὐτὸς περὶ τούτων διδάσχῃ, μαϑησόμεϑα. τούτων δὲ νῦν ἐμνή- 
> 

σϑημεν εἰς ἐξήγησιν τῶν προχειμένων ῥητῶν ἐχτεϑέντων οὕτως. 

= Ὁ , >t: \ σ "» ὦ “art , Bh, το Ὁ 

p. 75916 Ὁμοίως, ἐάν τε τὸ ὅτι εἰδῇ διὰ μέσων ἐάν τε τὸ διότι 
- τὸ 9 3 / 

5 χαὶ δι ἀμέσων. 

2 ay ΄ ᾽»ἤ > » \ Vee ty 
O λέγει, τοιοῦτόν ἐστιν, ὅτι οὔτε τὸν τὸ ὅτι χατασχευάζοντα Beatie 30 

σμὸν εἴσεται OTE τὸν τὸ διότι, εἰ ἐνδεχόμενος εἴη ὃ μέσος ὅρος GV οὗ 
΄ " δέος \ ΄ ~ 

ἢ ἀπόδειξις γέγονεν: ἢ γὰρ μὴ ἐπιστάμενος οἰήσεται eee ἀγνοῶν 
ao οὶ Ν᾿ ΄ , 7 . ,’ a 

ὅτι ἐνδεχόμενός ἐστιν ὁ μέσος ὅρος, 7 εἰδὼς ὅτι ἐνδεχόμενός ἐστιν οὐδὲ 
ΟΣ 10 οἰήσεται ἐπίστασϑαι. χαὶ ἐν μὲν τοῖς ἑξῆς, ὅπερ εἶπον, τό τε ἔμμεσον χαὶ 

ἄμεσον χαὶ ἐπὶ τοῦ ὅτι χαὶ τοῦ διότι ἐστὶ φησίν: ἐνταῦϑα ὃξ διαστέλλει, 
bd CANS 

χαὶ τὸ μὲν ἄμεσον ἐπὶ τοῦ τὸ διότι χατασχευάζοντος ἔταξε, τὸ δὲ ἔυμεσον 35 

ἐπὶ τοῦ τὸ ὅτι. aa δέ ἐστι τὸ ῥητὸν διὰ τὸ τὴν “6rd πρόϑεσιν ποτὲ 
\ 

e 

) Vv ᾳ ~ σ \ \ 

χατ ἐἔἐχὕλιψιν τοῦ α. ἡτὰᾶν μὲν γάρ 

, oa aw eve , , 
15 λέγῃ ὁμοίως, ἄν τε τὸ ὅτι ΕΣ: διὰ μέσων, ἢ Git’ πρόϑεσις ἐντελής 

9. \ ¢ > \ > \ , ΄ (iS AL 9) 4 ? σ >\ Tt’ διὸ ὑποδιαστολὴν εἰς τὸ a ποιητέον, τηυτέστι “διὰ ἐμμέσων᾽ - ὅταν δὲ 

> ὧν (ἢ. A 1 ἐάν τε τὸ διότι χαὶ Gt’ ἀμέσων, εἰς τὸ τ ἀπόστροφον ποιητέον 

χατ ἔχϑλιψιν τοῦ a νοουμένης τῆς ‘Gut’ προϑέσεως χαὶ τοῦ a στερητιχοῦ 

παραλαμβανομένου μετὰ τοῦ ᾿μέσων᾽, τουτέστιν ἀμέσων οὐσῶν τῶν τὸ 

20 διότι χατασχευαζουσῶν προτάσεων. 40 

ped 75al18 Toy δὲ συμβεβηκότων μὴ χαϑ' αὑτά, ay τρόπον 

διωρίσϑη ta xa αὑτά, οὐχ ἔστιν ἐπιστήμη ἀποδειχτιχή. 

" σ δὴ 5 ἜΣ ΄ Ὁ ἢ 1 2F 
Δείξας ὅτι ἢ ἀπόδειξις ἀναγχαία τέ ἐστι χαὶ ἐξ av ΕΠ: προτάσεων 

χαὶ τῶν xa? αὑτό, ἐπειδὴ τῶν xa? αὑτὸ ὁ δεύτερος τρόπος ὑπὸ τὰ 45 

τῷ or ἀχώριστα τῶν συμβεβηχότων ἀνήγετο, ἵνα μή τις olydy ex τούτου χαϑόλου 

τῶν ἀχωρίστων συμβεβηχότων εἶναι ἀπόδειξιν, αὐτὸ τοῦτο προσδιορίζεται 
ἐν τούτοις, ὡς οὐχ ἔστι πάντων ἁπλῶς τῶν συυβεβηχότων τῶν ἀχωρίστων 
> fs - n“ Sn ἢ ΄ , ~ id 4 5 4 /, 4 o 

πόδειξις, “dv ἀεὶ ὑπάρχωσι τῷ ὑποχειμένῳ, ἀλλὰ μόνων ἐχείνων ὅσα 
-" Ὁ 

ὃ xa αὑτὸ ταῖς ὑποχειμέναις οὐσίαις ὑπάρχει" ταῦτα δέ ἐστι τὰ ὡρισμένῃ 

1.2 ἐν τοῖς ἑξῆς] cf. ad p. 92,10 2 τούτων prius RU: τούτου Sa 5 ἐνεχϑέντων U 

4 ἄν te (post 6p.) a 6 post λέγει add. πάλιν ἐνταῦϑα Sa 7 τὸ om. U 

ἐὰν U 11 διέστειλε U: διαστέλοι R 12 τὸν μὲν U 13 τὸ (ante ὅτι) om. RSa 

διὰ alt. om. U 13. 14 ἐντελῶς μὲν, om. ποτὲ S 14 παραλαμβάνεσϑαι pr. S post 

παραλαμβάνειν add. ἐπὶ tod μέσων (μέσου 5) Sa zat ἔχϑλιψιν δὲ, om. ποτὲ S 

post a add. ἐπὶ τοῦ ἀμέσων... διόπερ Sa μὲν γὰρ om. Sa 15 ὁμοίως---Ἰ 7 λέγῃ 

om. S 17 ἐάν te om. Ua zat om. RS Yetéov Sa 18 ἔλλειψιν R 

χαὶ τοῦ RU: tod δὲ Sa στερητικῶς R 19 πάραλαμβανομένου post μέσων 

colloc. Sa μέσου U 21 αὑτὰ Sa Arist.: αὑτὸ RU 22 διορίσϑη RU 

post ἀποδειχτιχή add. zat τὰ ἑἕξης U 23 ἀναγχαῖον R τέ om. ὃ 26 τὸ ἀχώ- 

ριστον συμβεβηχὸς ἀπόδειξιν ἔχειν Sa 27. 28 ἀπόδειξις τῶν συμβεβηκότων ἀχωρίστως Sa 
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χαὶ urd τινι φύσει ὑπάρχοντα. τὰ γὰρ ἄλλα τῶν συμβεβηχότ “ay 39. ho μιῇ φύσει ὑπάρχοντα. γὰρ ἃ @ υβεβηχότων, χἂν 
> , ee 3. τ - ΄ ΄ ΄ > r 

ἀχώριστα ἡ χαὶ ἀεὶ τοῖς ὑποχειμένοις ὑπάρχοντα, ἐπειδὴ μὴ χαϑ' αὐτὸ 50 
- ΄ ε ΄ av \ ~~ as ~ 

τοῖς πράγμασιν ὑπάρχει (δύναται yap τῇ ἐπινοίᾳ τὸ μέλαν tod Αἰϑίοπος 
BS ee NP {Ὁ ΕἸς Ω7 αν τ 4 ss ΟΕ χε πε ΠΣ χαὶ τοῦ χόύραχος χωρισϑῆναι μηδὲν τῆς ὑποχειμένης φύσεως βλαπτομένης). 

wv 5 a ΄ » ‘ ~ ~ ’ 

5 οὐχ ἔστιν ἀποδειχτά. χαὶ ἄλλως, εἰ χαὶ τῷ Αἰϑίοπι χαὶ τῷ χόραχι ἀχωρί- 
΄ ΄ ‘A , 5 s) “et " “2 ‘ ΟῚ / , 

στως ὑπάρχει τὸ μέλαν, GAR οὖν ἄλλοις γίνεσϑαι χαὶ ἀπογίνεσϑαι πέφυχε. 

διὰ τοῦτο τοίνυν, ἐπειδὴ ἢ τούτων φύσις ἐνδεχομένη ἐστὶ χαὶ οὐ xa? 

αὑτὸ τοῖς πράγμασιν ὑπάρχουσα, ἀπόδειξις τῶν τοιούτων οὐχ ἔστι, διότι 

uy δυνατὸν δεῖξαι ἐξ ἀνάγχης ὑπάρχον τὸ χατηγορούμενον τῷ ὑὕπο- 22 γ 

10 χειμένῳ. 
.~ >. , XN 3 ΄ , ra) > Lae | 

Τῶν δὲ συμβεβηχότων μὴ χαϑ' αὐτά, ὃν τρόπον διωρίσϑη 
\ ’ Ci ΄ , ~ x bo] Cah , >. , 

τὰ xa αὗτά, τουτέστι τῶν μὴ xa? αὑτὰ συμβεβηχότων μηδὲ τοιαύτην 

φύσιν ἐχόν ἴαν ὃ dusta τὰ χαῦ᾽ αὑτὰ yer εβηχότο ᾿ pba ἐχόντων, οἵαν διωρισάμεϑα τὰ xa’ αὑτὰ ἔχειν συμβεβηχότα, τούτων 
v , . 

οὐχ ἔστι, φησίν, ἀπόδειξις. 

15 ρ. 15δ1992 Καίτοι ἀπορήσειεν ἄν τις ἴσως τίνος ἕνεχα ταῦτα δεῖ 

ἐρωτᾶν περὶ τούτων, εἰ μὴ ἀνάγχη τὸ συμπέρασμα εἶναι. 

[meray εἶπε μὴ εἶναι τῶν συμβεβηχότων, ταὐτὸν δὲ εἰπεῖν τῆς ἐνδεχομένης 5 

φύσεως, ἀπόδειξιν, τος ἐν τούτοις χαὶ φησίν, εἰ μὴ ἐνδέχεται ἀπόδειξιν 

συμβε ΕΠ Ότον γενέσϑαι διὰ τὸ ἐνδέχεσϑαι χαὶ ἄλλως ἐ 2) Sey δὲ χαὶ 

50 ἄλλως ἔχειν οὐκ ἐξ ἀνάγκης ἕπεται τὸ συμπέρασμα, διὰ τί οὖν ὅλως προτείνο- 

ψεν πρότασιν ἀπὸ τῶν συμβεβηχότων χαὶ συλλογιζόμεϑα χαὶ φαμὲν ἕπεσϑαι 

ταῖς τοιαύταις προτάσεσι τὰ συμπεράσματα, αἷς ἐδείξαμεν μὴ ἐξ ἀνάγχης 

ἑπόμενα τὰ συμπεράσματα; ἐπιλυόμενος οὖν τὴν ἀπορίαν φησὶν ὅτι διττὸν 10 

τὸ ἀναγχαῖον, τὸ μὲν δι’ αὐτὴν τῶν πραγμάτων τὴν φύσιν τὸ δὲ διὰ τὴν 

95 ἀχολουϑίαν. δεδομένων yap τῶν προτάσεων, ὁποῖα! ἂν εἶεν, ἐξ ἀνάγχης 

ἀχολουϑήσει χαὶ τὸ συμπέρασμα, χἂν μὴ ὕλης ἢ, ἀναγκαίας. οὕτω γοῦν 

ὡρίζετο τὸν συλλογισμὸν λόγον εἶναι τ “ἐν ᾧ τεϑεισῶν τῶν προτάσεων 

δι’ αὐτὰς ἕπεται τὸ συμπέρασμα, οὐ διὰ τὴν αὐτῶν φύσιν τὸ μὲν οὖν 

χατὰ ἀχολουϑίαν SNA παντὶ συλλογισμῷ ἕπεσϑαι δεῖ: τὸ μέντοι χατὰ 

30 φύσιν ἀναγχαῖον, χαὶ διὰ τι ἀχολουϑίαν χαὶ διὰ τὴν ὑποχειμένην ὕλην, 1ῦ 

ταῖς ἀποδείξεσιν. ἐν μὲν οὖν τοῖς ἄλλοις συλλογισμοῖς eae τοὺς 
A 

προσδιαλεγομένους τας προτάσεις χαχείνων συγχωρησάντων αὐταῖς ἐξ ἀνάγχης 

1 τινι om. S 5 ἀποδειχτιχά U 7 ἐπεὶ ἢ 9. ὑπάρχειν SUa 11 τῶν-- 

12 τουτέστι om. S αὑτὸ ἢ ὃ 12 αὑτὸ pro 1. KR post τῶν add. 

οὖν S αὑτὸ alt. 1. RSa post συμβεβηχότων add. φησὶ S 18 αὑτὸ RS 

14 φησίν om. S 15 ἀπορήσειέ τις U τίνος «tA. om. a ἕνεχεν U 

19 ἐνδέχεσϑαι ἃ: ἐνδεχόμενον S: om. RU zat om. U ἐνδεχύμενοντ δῦ ἔχειν 

om. SUa 20 οὖν om. U 21 τῶν om. U post φαμὲν add. ὅτι R 

24 διὰ τῶν U γραμμάτων pr. U τὴν om. U: post αὐτὴν transposuerim ef. p. 

95,3 94. 25 χατὰ ἀχολουϑίαν U 26 zat om. RS 27 opiteto S ante 

λόγον add. ὁ 8 ἐν w χτλ.] cf. Anal. Pr. I 1 p. 24>18 28 adta U 29 post 

χατὰ prius add. τὴν Sa ἕπεται, om. δεῖ Sa 31 post ἐρωτῶντες add. φησι Sa 



PHILOPONI IN ANALYT. POST. I 6 [Arist. p. 75422. 24. 25] OF 

~ . , ΄ ) > + ΄ ΓΙ , ( ΄ . ΄ 

ταῖς δοϑείσαις OT αὐτῶν προτάσεσιν ἀχόλουϑον συνάγομεν TH συμπέρασμα. 22 ν 
δ ΔΝ > 

ἐν μέντοι ταῖς ἀποδείξεσιν οὐχ ἁπλῶς ἐρωτᾶν δεῖ οὐδὲ τὰ δοχοῦντα τοῖς 

προσδιαλεγομένοις τίϑεσϑαι, ἀλλ᾿ ἐξ αὐτῆς τῆς τῶν πραγμάτων φύσεως 

λαμβάνειν τὰς προτάσεις. 

5 Tivos ἕνεχα ταῦτα δεῖ ἐρωτᾶν περὶ τούτων. ταῦτα μέν 2 

φησιν ἀντὶ τοῦ “tas ἐνδεχομένας προτάσεις᾽, περὶ τούτων δὲ ἀντὶ τοῦ 

“τῶν ἑπομένων αὐταῖς συμπερασμάτων. 

, ine a! ‘ . , = v ΒΞ 5 ‘ = , 3 v 

9. (δ > “ με ξ ςς DS ΠῚ ι- p. 75224 Οὐδὲν γὰρ διαφέρει εἴ τις ἐρόμενος τὰ τυχόντα εἶτα ε 
πειεν τὸ συμπέρασμα. 

10 Ὅμοιόν ἐστι, φησίν, ἐνδεχομένας ἐρωτᾶν προτάσεις χαὶ ἐπὶ ταύταις 
συμπέρασμα συνάγειν τῷ χαὶ τὸς τυχούσας χαὶ ἀσυναρτήτους προτάσεις 90 

ἐπισυνάψαι χαὶ τὸ τυχὸν αὐταῖς ἐπισυναγαγεῖν συμπέρασμα’ οἷον ὃ ἄνϑρω- 

πος περιπατεῖ, ὃ ἵππος τε ὃ ἀνϑρωπος ἄρα οὐσία. εἰ γὰρ ἐπὶ τῶν 

ἐνδεχομένων συλλογισμῶν μὴ ἕπεται ταῖς oot cea ἐξ ἀνάγχης τὸ συμ- 

15 πέρασμα, ἐρωτῶντες δὲ ὅμως ἡμεῖς τὰς τοιαύτας προτάσεις οὕτω δοχοῦμεν 

συνάγειν, τί διαφέρει χαὶ ὁποιασοῦν ἄλλας ἐρωτῶντας προτάσεις τὸ τυχὸν 

συνάγειν συμπεράσμα; οὔτε γὰρ ταύταις διὰ τὰς προτάσεις ἕπεται τὸ συμ.- 80 

πέρασυα οὔτε ἐχείναις. 

ὮΝ " " 

». 175495 Δεῖ δὲ ἐρωτᾶν οὐχ ὡς ἀναγχαῖον εἶναι διὰ τὰ ἠἡρωτη- 

90 μένα, ἀλλ ὅτι λέγειν ἀνάγχη τῷ ἐχεῖνα λέγοντι, καὶ ἀληϑῶς 
5 

λέ. = δὲ ah va on . " + ΠῚ EYEtV, ξαν AAGVUWS UTAODYOVTA. 9 | Ἷ VA 

= 3 

Ἡ λύσις τῆς ἀπορίας ἐντεῦϑεν. οὕτω, φησί, Get ἐρωτᾶν ἡυᾶς τὰς ἐν- 

δεχομένας TS, οὐχ ὡς Es GH οὔσης τῆς τοῦ συμπεράσματος 

φύσεως διὰ τὰς προτάσεις, GAN ὅτι τῷ ἐχεῖνα λέγοντι xat ἀληὗ ὥς 80 

ἔγοντι, τουτέστι τῷ τιϑεμένῳ τὰς προτάσεις χαὶ ἀληϑῶς τιϑεμένῳ, τούτῳ no iwi Pp - 

πεται “at τὸ Gefen eee λέ ἤν ἀληϑῶς. τὸ GE οὐχ ὡς ἀναγχαῖον 

εἶναι διὰ τὰ ἠρωτημένα οὐ τοῦτό φησιν, ὅτι οὐχ ἀναγχαῖον τὸ συμπέ- 

ρασμα εἶναι διὰ τὰς προτάσεις (ἀνάγχη γὰρ πάντως τῶν προτάσεων ἀλὴη- 

ϑῶν οὐσῶν χαὶ τοῦ σχήματος ἐρρωμένου χαὶ τὸ συμπέρασμα συνάγεσϑαι), 

30 ἀλλ᾽ ὅτι οὐχ ἢ αἰτία τοῦ εἶναι τὸ συμπέρασμα ἐν ταῖς προτάσεσίν ἐστιν, 

5 μὲν om. RU 6 ἀντὶ τοῦ om. R 8 διαφερόμενος R post διαφέρει add. 

ὴὉ ἐρωτώμενος SUa (M) 8.9 εἴπειεν ex Arist. scripsi: εἴποι ἕν R (corr. ἢ): 

εἴποιεν U: εἴποι Sa 10 post ἐρωτᾶν add. τὰς Sa 11 συνάγειν om. S χαὶ 

prius om. RS 12 ἐπαγαγεῖν R: συναγαγεῖν S 16 ὁπωσοῦν Sa 19 62 om. 

R 20 ἀλλ᾽ χτλ. om. S ἀληϑὲς U 22 ἐνταῦϑα R et ante ἡ Sa 27 ὅτι 

om. ὃ ἀνάγχη R 28 πάντως post 29 σχήματος colloc. S 29 χαὶ alt. 

om. U 30 tod εἶναι (haec om. S) ἐν ταῖς προτάσεσι τοῦ (μὴ add. S) ἀναγκαῖον 

συνάγεσθαι συμπέρασμά ἐστιν Sa 



96 PHILOPONI IN ANALYT. POST. 16.7 (Arist. p. 75225, 28] 

oe Get ἐν τοῖς ἀποδειχτιχοῖς ae εἶναι" δεῖ γὰρ πάντως τὴν 22v 

αἱ [Ὁ ἰτίαν τοῦ vee ματος ἐν ταῖς προτάσεσιν ἐμφαίνεσϑαι. οἷον ἢ σελήνη 40 

ἐπιπροσϑεῖται, τὸ ἐπιπροσϑούμενον ἘΠ (met, ἣ σελήνη ἄρα ἐχλείπει: ἰδοὺ 
> ~ ΄ ΄ SLs, ~ > διρ έτος lee aD ΄ τ , Ce 
ξ ς μῶι Φ S SCARS [Ws Φ ἐς Be 4 \ FS ἐν ταῖς προτάσεσιν ἢ αἰτία τῆς ἐχλείψεως, ἢ ἐπιπρόσϑησις. πάλιν ὁ avdow 

σι 

- 4) ΟΝ ς , ‘ ? COMES κ᾿ 5 , ΄ Vv πος τῶν xa? αὑτὸ ὑφεστώτων, to xa? αὑτὸ ὑφεστὼς οὐσία, ὃ avilownos 

ἄρα οὐσία" πάλιν οὖν ἐστιν ἢ αἰτία τοῦ συμπεράσματος ἐν ταῖς προτάσεσι, 
τουτέστιν ὃ μέσος ὅρος: τοῦ γὰρ εἶναι τὸν ἀνϑρωπον οὐσίαν αἴτιον τὸ 

xa) αὑτὸ ὑφεστάναι" τοῦτο γάρ ἐστιν οὐσία τὸ zat’ αὑτὸ ὑφεστώς. ἐὰν 45 
, lad Vv t 0 ~ te ~~? rs e wv Ἐς = wv ~Ts 

UsVTOL οὕτως εἴπω τς γελᾷ, τὸ γελῶν ζῷόν ἐστιν, ὁ ἀνῦρωπος ἄρα ζῷόν 

10 ἐστιν᾽, ἀληϑεῖς μὲν αἱ προτάσεις χαὶ τεϑεισῶν τῶν προτάσεων ἀνάγχη χαὶ τὸ 
. ? c ΄ ~ 

συμπέρασμα. ἕπεσϑαι διὰ τὰ xstueva, GAA οὐχ αἴτιαι αἱ προτάσεις TOD συμπε- 
ράσματος" οὐ γὰρ διὰ τὸ γελᾶν ἣ ὅλως γελαστιχὸν εἶναι, διὰ τοῦτο ζῷόν ἐστιν, 

αλλ ἕπεται υὲν τῷ γελαστιχὸν εἶναι τὸ ζῷον, οὐχ αἴτιον OF ἐστι τοῦ εἶναι ζῷον 
ΡΟ 

τὸ γελαστιχόν, ὥσπερ οὐδὲ τὸ βαδίζειν 7 βαδιστιχὸν 7 τὸ ἀναγινώσχειν οὐδὲ 50 
΄ BY 15 τῶν τοιούτων οὐδέν, εἰ χαὶ πάντως nicole OR metat, GAR αἴτιον τὸ αἰσϑητιχόν. 

> + fe σ M4 X , ΄ \ > ΄ - 

εἰ οὖν μέσος ὅρος παραληφϑείη τὸ αἰσϑητιχόν, τότε καὶ ἀναγχαίως ταῖς 

ὯΝ προτάσεσιν πεται τὸ ee ua χαὶ διὰ τὰς προτάσεις ἐστί. διττὸς yap 

ὃ τοιοῦτος τρόπος᾽ ἣ γὰρ ὅτι πάντως τεϑεισῶν αὐτῶν ἕπεται τὸ συμπέ- 
“ ε - ~ , ~ ΄ 

ρᾶσμα, ἢ χαὶ ὡς τῆς αἰτίας τοῦ συμπεράσματος ϑεωρουμένης ἐν τῷ μέσῳ 
σ δον ΄ Vv σ , ΄ ~ ¢ , v \ Ka &. 

20 opw. OU0E ap, El TL ETETAL τινι, TAVTWS τοῦ ETOWEVOD ALTLOV TO W επε- 
--. 

- 

ται" ἕπεται μὲν ] γὰρ τῷ χαπνῷ τὸ πῦρ χαὶ τῷ τοιῷδε φωτισμῷ τὸ σφαι- 28. | 
' 

ροειδές, GAR οὐχ αἴτιον οὔτε ὁ χαπνὸς τοῦ πυρὸς οὔτε οἱ φωτισμοὶ τοῦ 
\ a > ΄ le, Q NX 

σφαιροειδοῦς. ἐπεὶ οὖν εἰσί τινα οἷς πάντως ἕπεται ἕτερα, χαὶ διὰ 
~ 2 Nee ὃ 5» ὃ a ~ oe ~ , We a Tees ὃ i) δᾷ ΙΣ πὶ 

τοῦτο ἐνδέχεσϑαι οὐ δοχοῦσιν, ex τῶν τοιούτων συλλογίζεσθαι ἀληϑῶς ἐστιν, 

τῷ ὧι () ἰ χαὶ μὴ ἀποδειχτιχῶς. 

ν. 75228 Ἐπεὶ δ᾽ ἐξ ἀνάγχης ὑπάρχει περὶ ἕχαστοην γένος ὅσα ὅ 

ἧ σ φανερόν. 

~ τς eT It ΄ aa > Spa Δοχεῖ ἐνταῦϑα ταυτολογεῖν ὃ φιλόσοφος" ἃ γὰρ εἶπεν ἀνωτέρω, ταὐτὰ 
> Daal. > ~ ΄ ‘ , 

χαὶ ἐνταῦϑα φησι, λέγω δὴ ὅτι οὐχ ἐνδέχεται τὴν ἀπόδειξιν ἐξ ἐνδεχομένων 
’ A ~ ΄ , >) 

30 εἶναι προτάσεων, χαὶ ταῖς χατασχευαῖς ταῖς αὐταῖς πάλιν xéypytat. οὐ 

1 εἶναι συλλογισμοῖς Sa 2 φαίνεσϑαι 5 4 7 prius om. RSa ἐπιπρόσϑεσις R 

5 vgestyxdtwy S ὑφεστηχὸς S 6 70m. 9 τοῦ---8 οὐσία om. S 

10. 11 ἀνάγχη διὰ τὸ μέσον (τὰ μέσα a!) συνάγεσθαι τὸ συμπέρασμα Sal 11 αἴτιοι ἃ 

13 γελαστιχῶ RSa ἐστι τοῦ εἶναι om. Sa ζῶον alt. R: τὸ ζῶον U: τοῦ ζώου, 

sed post 14 γελαστιχὸν Sa 14 βαδιστικὸν (εἶναι conicio οὐδὲ pro alt. 7S οὐδὲ 

alt. RU: ἢ τῶν ἄλλων Sa 15 αἰσϑητόν a 16 παραληφϑείη scripsi: παραληφϑῆ 

U: ἄρα ληφϑείη R: ληφϑείη Sa 18 τεϑεισῶν---20 πάντως om. S 19 an ws zat? 

ante τοῦ add. éx Ra 21 pév om. RS 6 χαπνὸς τῶ πυρὶ Sal post φωτισμῷ 

add. τῆς σελήνης Sa 22. 23 τῆς τοιᾶσδε σφαίρας Sa! 23 ἕτερα ἕπεται U 

fort. ἕτερα, (2) χαὶ om. RSa 24 τοῦ Ua? ἐνδέχεται δα] οὐ scripsi: 

καὶ libri 25 zat om. R 27 abto R ὑπάρχει χτλ. om. S ἕτερον καὶ 

28 ταυτονλογεῖν RS ἀνωτέρω] p. 149 18 sq. ταῦτα libri 90 καὶ ταῖς αὐταῖς 

χατασχευαῖς Sa 
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, ~ - ᾿ a ~ ΄ ~ On. 

μάτην δὲ τοῦτο ποιεῖ, GAN ἐπεὶ βούλεται ἐντεῦϑεν ἡμᾶς διδάξαι, ὅτι Get 23: 
" > ix - > ~ > ΄ ζ σ ΄ \ 7 2 \ ᾿ 

τὴν ἀπόδειξιν ἐκ τῶν οἰχείων xa)’ ἕχαστον γένος, περὶ ὅ ἐστι τὸ πρόβλημα, 10 
\ 5 

χαὶ τὰς προτάσεις λαυβάνειν χαὶ μὴ ἀποδειχνύναι τι 
‘ ‘ ‘ 

, ΄ 
γεωμετριχόν, εἰ τύχοι, 

ϑεώρημα ἐξ ἀριϑμητιχῶν 7 φυσιχὸν ἐχ γεωμετριχῶν προτάσεις λαμβάνοντα" 
SN Ἢ - \ » » ΄ σ 5 ~ " ΠῚ S| ~ " D/P BY " 

5 διὰ τοῦτο γὰρ ἔλεγεν ἀνωτέρω ὅτι οὐ πᾶν ἀληϑὲς οἰχεῖον ἀποδείξει, ἀλλὰ ‘ ! i ͵ ’ 

τὸ πρῶτον τοῦ οἰχείου γένους περὶ ὃ ἀποδείχνυται. τοῦτο δὲ δείχνυσιν ἐ; 
- ~ σ 5» ~ Q? ΄ ΄ > ΄ > i Led ὌΝ 

τοῦ προλαβεῖν ὅτι ἐχ τῶν xa? αὑτό εἰσιν αἱ ἀποδείξεις. διὰ τοῦτο οὖν 
΄ ~ ΄ - a 4 ~ x = 

πρότερον ἡμᾶς ὑπομιμνήσχε: τῶν δεδειγμένων, ὅτι éx τῶν xa? αὑτὸ χαὶ 15 
- οὐ eS τίς ΄ » Te ΤΣ ΟΣ 

τῶν ἐξ ἀνάγχης αἱ ἀποδείζεις. 
{᾿ \ \ PF "» , ΄ ΄ 4 \ “ ld σ > 

10 Επεὶ δὲ ἐξ ἀνάγχης ὑπάρχει περὶ ἔχαστον γένος ὅσα xad 
΄ ‘ κυ ΄ FA la , 

αὑτὸ ὑπάρχει xat ἣ ἕκαστον, φανερόν. τὰ xad’ αὑτό, φησίν, ὑπάρ- i at 0, Tl ? 
ε , » See. ΄ ΄ > - ΄ ~ + 

χοντα Exdotw γένει, ταῦτα ἐξ ἀνάγχης ὑπάρχει, ἐπειδὴ χαὶ wova ταῦτά 
> ΝΎ ΟΖ ΄ ΄ > (2) BC ΄ > a ΄ > Ὁ »» 

EOtL TA ὃς αναγχης ὑπὸ ἰρχοντα. ως ἐδείχὕη ανώτερώ. εἰ OF GAL αποόύξιίιςεις 

» τεὴν ’ ΕῚ ‘ »» 5» ’ >) ~ 4“) ΄ ΝῊ vv ΄ 5 as - 

αναγχαιαι τε εἰσι HAL ες AVAVAALWY, ἐχ τῶν χαὺ avto Zoe Ἢ ATOGESLELS 

- \ \ ? Cran ΄ , \ 5 \ . ~ ΄ “Ἢ \ 

15 χαὶ περὶ τῶν xa)? αὑτὸ ὑπαρχόντων. τὰ αὐτὰ GE ταῦτα, ὡς εἴπον, χαὶ 

ρ. 15481 Τὰ μὲν yap συμβεβηχότα οὐχ ἀναγχαῖα, ὥστ᾽ οὖχ 20 

ἀνάγχη τὸ συμπέρασμα εἰδέναι διότι ὑπάρχει; οὐδ᾽ εἰ ἀεὶ εἴη, 

uy x20 αὑτὸ δέ, οἷον of διὰ σημείων συλλογισμοί. 

90 "Or ὅσα μὴ ual’ αὑτὸ ὑπάρχει, ταῦτα χατὰ συμβεβηχὸς ὑπάρχει" 

τὰ 82 uate συμβεβηχὸς ὑπάρχοντα ἐνδέχεται χαὶ μὴ ὑπάρχειν" οὐχ ἄρα 
> ~ , Ἢ , ? by) ’x » bi) as , fy 

ἐχ τῶν τοιούτων ἂν γένοιτ᾽ ἀπόδειξις. χἂν γὰρ μηδέποτε, φησί, χωρίζεται 
~ , ~ ΄ ΄ " Ἴ ὍΝ ΄ ΄ το 

τὰ τοιαῦτα προ τ τῶν ὑποχειμένων, μὴ x20" αὐτὸ 6 ὑπάρχῃ αὐτοῖς, 
3) δ QA \ 1) τ » ΄ = οὐδ οὕτως ἐξ αὐτῶν ἀπόδειξις ἔσται διὰ τὰ πολλάχις εἰρημένα. τούτου % 

παραδειγμα τίϑησι τοὺς διὰ σημείων συλλογισμούς, οἵτινες τὰ αἴτια ih) Gr on @- 

ἐχ τῶν αἰτιατῶν συλλογίζονται" 2% yap τῶν φωτισυῶν τῆς σελήνης τὸ 
v "ἢ ~ , ‘ ~ 4 δ 

τς toss ἔχειν αὐτὴν σῶμα πο a ἐχ τοῦ χαπνὸν φαίνεσϑαι τὸ 
~ δὰ ΄ b) , ~ x / 

πῦρ εἶναι. τοῦτο γὰρ εἰ χαὶ υυριάχις asl ὑπάρ τ δὀξιχνυμένοις, οὐχ 
sa ROK: ; 2 Saese Se 
ἔστιν ent τούτων ἀπόδειξις, ὅτι μὴ ἐξ αἰτίων τὰ αἰτιατὰ συλλογίζονται μη- 

ΜΝ M303 ~ , A σ " ΄, ἈΊΟΝΥ SANE. eh iy 
SONOS SA τῶν πρώτων 152! OUTED, OTEG τὴν AUGLWS O=t εχξιν απηόειῖςιν, αλλ 90 

ἀνάπαλιν. 

1 δεῖξαι U 2 ἐξ οἰχείων τῶν Sa ὃ. 4 ϑεώρημα εἰ τύχοι Sa 4 ἡπ-γεω- 

νετριχῶν om. RSal 7) φυσιχῶν a? προτάσεων RSa!l ὃ ἀνωτέρω] c. 6 

p. 746 25 ἀληδῶς R 7 προσλαβεῖν Sa διὰ τοῦτο οὖν om. S 8 ἀποδε- 

δειγμένων Sa 10.11 lemma om. ὃ 10 ὅσα «th. om. a 11 αὑτὰ Arist. ef. 

p- 96,27 φησὶν οὖν ante ta Sa αὑτὸ alt. SU: αὑτὰ Ra 12 γένει, ταῦτα 

om. S ταύτη (ante ἐξ) R 13 ἀνωτέρω] c. 6 p. 7425 sq. 15 ταῦτα om. S 

17 —p. 98,11 om. 5 18 οὐδ᾽ av U ἦν αὶ post εἴη add. εἰ U 19 μὴ 

om. R οἷον κτλ. om. KR 20 “Ὅτι seripsi ef. p. 79,3: οἷον Ua: om. R 

21 zat om. Ra 22 γένοιτ᾽ ἂν a fort. γωρίζηται 2 ante μὴ add. zai a 

ὑπάρχῃ a: ὑπάρχει RU 25 σημείου R 26 post τῶν alt. add. διαφύρων a 

27 αὐτὴν ἔχειν a συνάγουσι a 28 μυριάχις Ral: μὴ κυρίως Ua? 30 τῇ 

ἀποδείξει R Get post ὅπερ colloc. a 

Comment. Arist. XIII 3. Philop. in Anal. Post. 
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PHILOPONI IN ANALYT. POST. 17 [Arist. p. 75234. 36. 38] 

΄ X 

p. 75934 Τὸ yap xaP αὑτὸ οὐ xa αὑτὸ ἐπιστήσεται οὐδὲ διότι. 23F 

Ka’ αὑτὸ γὰρ οὔτης τῆς σελήνης σφαιροξιδοῦς 6 διὰ τῶν φωτισμῶν 
ΟΡ, ee 90) eS 4 3 x y (ον τοὶ ge ᾿ς . ΡΞ ΒΞ ig 

αὐτῆς τοῦτο συλλογιζόμενος οὐ χαῦ αὐτὸ ἔξει τούτου τὴν ἐπιστῆ- 

μὴν, τουτέστιν οὐχ ἐχ τοῦ αἰτίου εἴσεται τὸ αἰτιατὸν ἀλλὰ τρόπον τινὰ 
‘A , 

χατὰ συμβεβηχός. 

΄ wv Nn ~ \ , ~ , A ~ 

p. 75236 Av αὑτὸ ἄρα δεῖ xat TO μέσον τῷ τρίτῳ xat τὸ πρῶτον 

τῷ μέσῳ ὑπάρχειν. 

9 \ Ἁ ~ ~ / F 2) , - 4 Ὁ ΄ ar Ne) 

Εἰ γὰρ τὸ πρῶτον τῷ τρίτῳ ἐξ ἀνάγχης ὑπάρχει, ὑπάρχει OF διὰ 
ay ote ~ ᾽ ΄ ΄ ΄ νὰ 

τὸ μέσον, δεῖ ἄρα χαὶ τὸ μέσον τῷ μὲν τρίτῳ x20 αὑτὸ ὑπάρχειν τῷ δὲ 
, € € σ oF ee) id ~ \ \ ~ Led Q? εν 

πρώτῳ ὑποχεῖσϑαι, ἵνα οὕτως Gt εαυτοὺῦ χαὶ τὸ πρῶτον ὁξιτῃ xa αὑτὸ 

». 75238 Οὐχ ἄρα ἔστιν ἐξ ἄλλου γένους ἀαἀεταβάντα δεῖξαι, οἷον 
i ᾿ t ’ 

x arc " s 2 Η = " Ame TO γεωμετριχὸν ἀριῦμητιχῇ. 

Ih σ ΄ =) , - 5 ’, ΄ 3 A »» 5 , x ao 

Δείξας ὅτι ἢ ἀπόδειξις ἀναγχαία τέ ἐστι χαὶ ἐς avayxatwv, χαὶ OTe 
, ’ ia ‘ 3 ~ - ld , ’ 

μόνα τὰ xa) αὑτὰ ἀναγχαῖα, ἐντεῦῦεν, DERE εἶπον, πόρισμα τι συνάγει 
\ ~ a , ~ al > σ ὍΣ ἐν ‘ ἊΣ i Ed al \ 

τὸ νῦν δειχνύμενον. τοῦτο δέ ἐστιν ὅτι οὐχ ἐνδέχεται τὰς ἀποδείξεις τὰς 
Vs A \ >) Ale τὰ >) i , = 2 Ul ad ἃς 4 ~ Af, 

ἄλλῃ τινὶ ἐπιστήμῃ ἐφαρμοζούσας ἐφαρμόσαι χαὶ ἐπὶ ἄλλῃ" τοῦτο ὃξ φησιν, 
σ 5 a7 Φ, /* iz BY SN se , 5» , © , 

ὅτι οὐχ οἷόν τε τῇ ἀποδείξει, ἡ ἀπεδείξαμεν γεωμετριχόν, εἰ τύχοι, ϑεώ- 

onus, τῇ αὐτῇ ταύτῃ ἀριϑμητιχὸν ἀποδεῖξαι. ἵνα δὲ τοῦτο δείξῃ, πρότε- 

ρον διχίρεσιν ποιεῖται τῶν ἐν ταῖς ἀποδείξεσι παραλαμβανομένων, ὅπερ χαὶ ἐξ 

ἀρχῆς ἐποίησε. τρία γάρ, φησίν, εἰσὶ τὰ ἐν ταῖς ἀποδείξεσι παραλαμ- 
» »» a 

σ 

βανόμενα, τά τε ἐξ ὧν δείχνυται τὸ συμπέρασμα, ταῦτα δέ εἰσι τὰ ἀξιώματα, 
\ ~ ΄ “ id ΄ a ΄ ΄ - 

χαὶ TOD GVUTSEPAGUATOS ὁ TE UTOXKELWEVOS ὁρος χαὶ ὃ χατηγορουμένος. τριῶν 

οὖν τούτων ὄντων ἐν ταῖς ἀποδείξεσι τοῖς μὲν ἀξιώμασι, φησίν, ἐνδέχεται 

τοῖς αὐτοῖς ἐπὶ DEINE Suomi Ov ees χαὶ yap ὃ γεωμέτρης xat 
> 

ὁ ἀριϑυητιχὸς ἐρεῖ ὅτι τὰ τῷ αὐτῷ ἴσα nal ἀλλήλοις ἐστὶν ἴσα. τῷ υέντοι 
΄ 7 ~ as 

ὑποχειμένῳ ὅρῳ ἣ τῷ χατηγορουμένῳ ody οἷόν τε τῷ αὐτῷ ἐπὶ δύο ἐπι- 
- ΄ Ψ Ne 9 - > ΄ 

στημῶν χρήσασϑαι, εἴ γε dra φορὰ ταῖς διαφόροις ἐπιστήμαις τὰ ὑποχείμενα. 
σ ἘΞ 

στ ερόν φησιν, ὅτι δυνατὸν τοῖς αὐτοῖς ἀξιώμα- 

@y Mpa προϊὼν μέντοι διαρϑρώσει τὸν λόγον 
΄ 

υσσι τοῖς αὐτοῖς χρήσονται at διάφ 
‘ 

δὴ ao ey , 

χαὶ VOY μὲν OLTWS aes a3 ῦ 

σιν ἐπὶ διαφόρων extort 

& i 
οροι ἐπιστῆμαι. 

7 ὑπάρχει R 9 zat om. Ra 10 αὑτοῦ a 12 od yap U 

χαταβάντα R δεῖξαι om. S 15 ὥσπερ εἶπον om. S 17 φημι Ua 18 εἰ 

τύχοι RU: τι Sa 19 ποιήσῃ Sa 20 ποιεῖται τῶν om. S 21 φησίν 

om. 

om. 

26 ἐσ 

31 2 

R ἐστὶ R: εἶναι Sa τῇ ἀποδείξει RSa 22 τε om. 9 δέ εἰσι 

᾿ 

τὶν οἴη. ἃ 29 φασι δύνασϑαι αὶ 30 προϊὼν] c. 10 p. 76437 sq. μέντο 

πιστήμαι RUa?: γὰρ (δὲ a!) ἀχριβολογήσεται περὶ τούτου . φησὶν οὖν ἐνταῦϑα, ὅτι Sal 

40 

45 

50 

: 
τα 

5 23 ὅρος post χατηγορούμενος colloc. S 25 χαὶ yap—30 χρήσασϑαι om. S 
t— 
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λέγων γὰρ ὁ γεωμέτρης, ὅτ! τὰ τῷ αὐτῷ ἴσα χαὶ ἀλλήλοις ἐστὶν ἴσα, οὐχ 
ἁπλῶς πᾶν ἴσον παραλήψεται ἀλλὰ τὰ τῷ αὐτῷ μεγέϑει ἴσα: ὁμοίως 38ν 
6 χαὶ ὃ ἀριϑμητιχὸς τοὺς [ἐν] τῷ αὐτῷ ENE ἴσους ἀριϑμοὺς xat 
ἀλλήλοις ἴσους ἐρεῖ. 

= la al ’ , 3 A} 5 ~ 5 δ p. 75939 Τρία γάρ ἐστι τὰ ἐν ταῖς ἀποδείξεσιν, ὃν μὲν τὸ ἀπο- 
δειχνύμενον συμπέρασμα. 

Τουτέστιν ὃ κατηγορούμενος ἐν τῷ συμπεράσματι ὅρος, ὃν ἢ ἀπόδει- 
ξις ἢ ὑπάρχοντα τῷ ὑποχειμένῳ ἣ μὴ ὑπάρχοντα δείχνυσι. 5 

Ξ co hes ϑω ie ΄ ΄ 
Ρ. 75140 Τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τὸ ὑπάρχον γένει τινὶ xa αὑτό. 

, iv , a4 ~ “, 10 Devos φησὶ τὸ ὑποχείμενον, ὥσπερ πολλαχοῦ εἴωϑε. 

= Lo a , ὯΝ Ἀ , ‘ c > , p. 75242 Τρίτον δὲ τὸ γένος τὸ ὑποχείμενον, οὗ τὰ πάϑη χαὶ τὸ 
) 6. ἘΝ ©, > a4 xa)’ αὑτὰ couBeByxdta δηλοῖ ἢ ἀπόδειξις. 

[4 ἃ, Le ΄ Oe ry x >] ~ ’ σ » Ce 5 ’~ Ξ ‘ Τουτέστιν ὁ ὑποχείμενος ἐν τῷ συμπεράσματι ὅρος, οὗ ἢ ἀπόδειξις τὰ 10 
) ΄ \ c ΄ > 7 > 

χαῦ αὑτὰ ὑπάρχοντα δειχνύναι βούλεται. 

= “J “xe 3 ΞῚ a 15 p.75b2 “EE ὧν μὲν οὖν ἢ ἀπόδειξις, ἐνδέχεται τὰ αὐτὰ εἶναι. 

4h hm = — A Ved , = Or ΄ ara ΄ laa px ΚῚΣ “ ~ οὐτέστι TA ἀξιώματα, ἅτινά εἰσιν at μείζους προτάσεις ἐν tic 
συλλογισμοῖς. 

75b3 Ὧν δὲ τὸ γένος ἕτερον, ὥσπερ ἀριϑυητι χαὶ γεω- p. (9 RG Cy TO ἢ 9S STEPOV, α περ 1 ἡτιίχης χα ἵξω 

petolas χαὶ τὰ ἑξῆς. 

0) ΄ 2 νὰ ie a «τε κι ¢ Sa Pete pe eo Εν > 20 ὄν, φησίν, ἐπιστημῶν τὸ ὑπηχείμενόν ἐστι διάφορον, ἐπὶ τούτων οὐχ 
ΟῚ - ΄ 5 ~ ,- ΄ ᾿ ἐνδέχεται ταῖς αὐταῖς προτάσεσι, λέγω δὴ ταῖς ἐλάττοσι, χρήσασϑαι" δι᾽ 

αὐτὰ δὴ ταῦτα οὐδὲ τὸν ὑποχείμενον ἐν τῷ συμπεράσματι ὅρον τὸν αὐτὸν 
λαβεῖν, εἴ ye ὁ ἐν τῷ συμπεράσματ' ὑποχείμενος Bons ὃ αὐτὸς χαὶ τῆς 

΄ ΄ ΄ ΄ > ἢ 6  α ἐλάττονός ἐστι προτάσεως ὑποχείμενος. εἰ οὖν μὴ τὰ αὐτὰ ὑποχείμενά ἐστι 
- > , > ΄ ΄ \ \ ‘4 4 ~ ἊΝ 25 ταῖς διαφύροις ἐπιστήμαις (γεωμετρία μὲν yap μεγέϑη. ἀριϑυνητιχῇ δὲ 20 

1 γὰρ om. Sal ὅτι om. SUa! ἐστὶν om. SU: εἰσὶν a ἴσα, ody om. S γὰρ 3 ODY. 
λέγων ---ἐστὶν ἴσα iterat post illata e p. 98,26—28 τῷ μέντοι. -γρήσασϑαι R ὃ δὲ om. U 1 , τ Xf i 

ἐν delevi αὐτῷ Om. ὧδε ἴσους om. S 5—17 om. ὃ ἐστὶ τὰ om. R 

10 φησὶ RU: τοῦ συμπεράσματός φησιν, sed post ὑποχείμενον a πολλαχοῦ) velut 
ed | ἴ ‘ e 

p. 75228, b7, 76240, 617, 77432 ef. Metaph. A 28 p. 102463 sq. post citwie add. 

λέγειν a 11 δὲ om. R Arist. 12 αὑτὸ R 14 αὐτὸ Ra 15 ἐξ---ἀπόδειξις 

om. a 16. 17 ἐν τοῖς συλλογισμοῖς προτάσεις U 19 χαὶ τὰ ἑξῆς om. RS 

21.22 διὰ δὴ RS 24 προτάσεώς ἐστιν Sa 25 μεγέϑει ἃ ἀριϑυνητιχοὶ 8 

Π 
‘ 
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ἀριϑμοὶ ὑπόχεινται" ἕτερον ὃξ μεγέϑη τε χαὶ ἀριϑμοί), ο οὔτε 6 ὑποχείμενος 29. 

ὅρος ὃ αὐτὸς ἔσται διαφόρων ὄντων τῶν γενῶν οὔτε (6) χατηγορούμενος ὃ 

αὐτός" οὐ γὰρ οἷόν τε τὸ αὐτὸ τῶν διαφόρων γενῶν Exdotov χαϑόλου τε 

χαὶ xa? αὑτὸ χατηγορεῖ iota, ὡς ἔμπροσϑεν παραδέδοται. 

5 p.75b6 Τοῦτο δὲ ὡς ἐνδέχεται ἐπί τινων, ὕστερον λεχϑήσεται. 

Τοῦτο, φησί, τὸ τὰς ἐλάττους προτάσεις ἐπί τινων ἐπιστημῶν ἐνδέ- 2% 

χεσϑαι τὰς αὐτὰς λαμβάνειν, ἐροῦμεν μετὰ ταῦτα. δειχϑήσεται γὰρ ὅτι 

ἐνδέχεται ἐν ταῖς ὑπαλλήλοις ἐπιστήμαις τὰς εἰλημμένας ἐν τῇ μερικωτέρᾳ 

ἐπιστήμῃ προτάσεις ταύτας χαὶ ἐν τῇ κχαϑολιχωτέρᾳ λαυβάνειν, οἷον ἐπὶ 
Ἁ \ ΄ 

10 γεωμετρικῆς χαὶ ὀπτιχῆς᾽ τὰς γὰρ τῆς ὀπτιχῆς προτάσεις λήψεται χαὶ 6 

Ἱεωμέτρης διὰ τὸ χοινὰ τὰ ὑποχείμενα εἶναι, οἷον τὸ εὐϑείας λαμβάνειν 

χαὶ ταύτας ἣ συμπιπτούσας- ἣ παραλλήλους, γωνίας τε χαὶ τρίγωνα χαὶ τὰ 80 ᾿ : 
72 

0 

τοιαῦτα. ἐν ταύταις οὖν διὰ τὸ εἶναί τινα χο!νὰ ὅπου ἐμένα ἐν νδέχεται τὰς 

ἐν τῇ ee te ἐπιστήμῃ. λέγω δὴ τὰς παραληφϑείσας προτάσεις 

=n Q- pay ᾿-ε R ἘΣ Me < a 
= 

“5 7 . ΄ 5 Q~ > ΄ 
15 ἐλάττονας, τὰς ad χαϑολιχωτέρα παραληφϑῆναι" οὐ μέντοι 

τὰς ἐν τῇ γενιχῳ τι ἐπιστήμῃ ταύτας πάντως χαὶ ἢ μεριχωτέρα παρα- 
la Ine} \ > ᾿νε 5 a Ae. aA ἘΞ / A i€. 

λήψεται. χαϑολιχωτέρα δὲ xal ἀρχοειδεστέρα ontixzys ἢ γεωμετοία᾽ ἢ 
\ 

μὲν γὰρ γεωμετρία περὶ ἁπλῶς γραυμὰς χαὶ ἁπλῶς τ τς χατα- 
, 

= δ ΟΣ τς ἜΣ 2 , paid 5 954? Yoo 
γίνεται, μη sure seed ue CY CLV US it Occ e εἴθιν broxstus Ev, αλλ ες do 

.΄ 

20 ἀφαιρέσεως αὐτοὶ (OLS χαὶ ΠΡΟ: IS χαὶ αὐτοσχήματα ὑϑεωροῦσα: 

ἢ μέντοι ὀπτιχὴ τὰς ἐν ὄψει γραμμὰς χαὶ τὰς γωνίας ἰδιχῶς τὰς 

ἐκ τούτων τινομένας χαὶ τὰ σχήματα ϑεωρεῖ. διὰ τοῦτο οὐ πάσας 
τὰς τοῦ Ἰεωμέτρου προτάσεις ὁ ὀπτιχὸς παραλήψεται, οἷον τὸ τὰς 

ἐχ τοῦ χέντρου ἴσας εἶναι χαὶ τὰ ὕμοια᾽ οὐδὲν γὰρ τῶν τοιούτων τῷ ὀπτι- 
ἢ 

χῷ συνοίσει. ὁμοίως χαὶ ἐπὶ ἰχτριχῆς χαὶ φυσιχῆς" τ τ γὰρ ὃ ιῷ σι 

ἰατρὸς χαὶ ὃ φυσιχὸς τὴν ἀναπνοὴν χαὶ λήψεται ἐν προτάσει τὸ ἀναπνεῖν 40 
ποὺ “ γ ξ΄ Ν \ Ὁ es Αἱ & = τὶ ΡΞ me if, >] 

τόνδε, GA ὃ μὲν φυσιχὸς ἁπλῶς περὶ ἀναπνοῆς STORCH τί TE ἐστι 

χαὶ ἐχ τίνων αἰτίων ἔχει τὴν γένεσιν, 6,68 ἰατρὸς περὶ μύνης ἀνθρωπείας 

ἀναπνοῆς, χαὶ ταύτην τοσοῦτον μόνον τὴν παρὰ φύσιν ἔχουσαν χαὶ 

80 ἐμποδιζομένην ἐπισχέψεται, τί τοῦ ἐμποδίου τὸ αἴτιον χαὶ πῶς ἰαϑήσε- 
oO Vv \ >) \ ~ \ 5 ~ ‘ σ ς , 

ται. οὕτως ἔχει χαὶ ext μουσιχῆς χαὶ ἀριϑμητιχῆς χαὶ ὅσαι ὑπάλληλοι 

τῶν ἐπιστημῶν εἰσιν. 

1 te om. U 2 ὅρος Ua: aoa RS ἔσται om. U 6 alt. addidi 4 ἔμπρο- 

σϑεν] p. 75428 sq. παραδέδειχται S λαβεῖν Sa ἐρῶμεν U δὲει- ϊ t PME 

χϑήσεται] c. 18 p. 78635 sq. 8 ἐνδέχεται om. S 9 λαβεῖν RS 12 7 prius 

om. Sa 13 χοινὰ mrg. U 17 yap Sa 21 ὄψεσι U 23 προτάσεις RUa?: 

γραμμὰς Sal 24 post εἶναι add. τὸ τὰς ὀρϑὰς γωνίας ἴσας εἶναι R οὐδὲ U 

γὰρ τούτων S 24.25 τὸ ὀπτιχὸν U 26 zat prius U: ἣ RSa 27 cis U 

post ἐστι add. τόδε Sa 29 πνοῆς U 30 ante τί add. oh 5 
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p.75b7 ‘“H ὃ αἀριϑμητίχη ἀπόδειξις ἀεὶ ἔχει τὸ γένος περὶ ὃ «ἢ 23v 

ἀπόδειξις, χαὶ at ἄλλαι ὁμοίως. 45 

Ὅτι οὐχ ἐνδέχεται τὰς ἐν ἄλλῃ ἐπιστήμῃ παραληφϑείσας προτάσεις 
ἐπ᾿ ἄλλης ἁρμόσαι, χατασχευάζει διὰ τούτων. ἐν ἐχάστῃ γάρ, φησίν, ἀπο- 

or 

5 ~ 5 [4 

δείξει τῶν περὶ ταύτην τὴν ἐπιστήμην παραλαμβανομένων τὸ αὐτὸ χαὶ ἕν 

γένος, τουτέστι τὸ ὑποχείμενον παραλαμβάνεται. εἰ τοίνυν ἐν πάσῃ ἀριὺ- 
υἡτιχῇ. εἰ τύχοι, ἀποδείξει τὸ αὐτὸ παραλαυβάνεται ὑποχείμενον, οἷον οἵ 50 

ἀριϑμοί, ὁμοίως ὃὲ χαὶ ἐν πάσῃ γεωμετριχῇ ἀποδείξει τὸ αὐτὸ πάλιν ὕπο- 
DLE τρία, οἷον τὰ μεγέϑη, ἀδύνατον τὰς μὴ περὶ τὸ αὐτὸ ὑπο- χείμενον τῇ YEW (LST 

a 
ξ 

, 3 sf ¢ ‘ / 

10 χείμενον panuas πιστήυας ταῖς αὐταῖς προτάσεσι χρῆσϑαι. ὁ γὰρ μέσος 

ὅρος συγγενής ἐστι τοῖς ἄχροις, εἴ γε τῶν ἐξ ἀνάγχης χαὶ τῶν xa? αὑτὸ 

αἵ προτάσεις ὁ GE μέσος ὅρος γεννᾷ τὰς προτάσεις" οὐχ ἄρα αἱ διάφοροι 

αὐταῖς πιο σονθςι χρήσονται. ὥστε οὐδὲ τῷ αὐτῷ | ὗπο- 24r 

χατηγορουμένῳ. εἰ οὖν δέοι, φησί, ταῖς αὐταῖς ἀποδείξεσιν x [0] 

ΕΣ 

Ox 

SS ~ a 

@ 8 " = 

15 ἐπὶ διαφόρων ἐπιστημῶν χρήσασϑαι, ὀφείλουσιν ἢ ἁπλῶς [ἀνάγχη] τὸ 

αὐτὸ γένος ἔχειν ἣ πῇ᾽ ἁπλῶς τ τὸ αὐτό, ὡς ἐπὶ τῆς αὐτῆς ἐπιστήμης, 

οἷον γεωμετρίας: ἀεὶ τ: τὰ πρότερα ϑεωρήματα ἀρχαὶ χαὶ προτάσεις 

Ἰίνονται τῶν δευτέρων ὃ γὰρ ae ἐν τῷ προτέρῳ ϑεωρήματι, τοῦτο 

εἰς τὴν ἀπόδειξιν τοῦ δευτέρου παρείληπται, χαὶ οὕτως ἐπὶ πάντων᾽ πῇ δὲ 5 

90 τὸ αὐτό, ὡς εἴπομεν, ἐπὶ τῶν ὑπαλλήλων ἐπιστημῶν. 

Ἡ ὃὲ ἀριϑμητιχὴ ἀπόδειξις ἀεὶ ἔχει τὸ γένος περὶ ὃ ἣ ἀπό- 

δειξις. τὸ ἀεὶ ἀντὶ τοῦ χαϑόλου παρείληπται, τουτέστι χαϑόλου ἐπὶ πάσης 
ἀριϑυητικῆς ἀποδείξεως τὸ αὐτὸ γένος παραλαμβάνεται. 

Ὁ awn 

p.75b10 Ἄλλως δ᾽ ὅτι ἀδύνατον, ὃ ce 2 On ‘ 
τ ~ 3 
hove ἐχ γὰρ τοῦ αὐτὸ 

\ 

f 
VOUS ἀνάγχη τὰ ἄχρα χαὶ τὰ μέσα εἶναι. bo or 

ΥΩ, "Ὁ 7 ) Ves \ an 

Or COUVATOY AAT ἄλλον τρόπον μετο “βαίνειν τας 

\ >: 

> et | 

0Ooct ξεις απ 

v > ws > ΄ ΄ - 1 Rg 

ἄλλων επι ἄλλας επίστημας, οξιχνῦσι διὰ τούτων. TOLWY 4p 0 ρων παρα- 
> ~ ΟΝ 5) ~ v δ τ a. ~ 

λαμβανομένων ἐν τῇ ἀποδείξει, 600 υὲν τῶν ἄχρων Evos δὲ τοῦ υέσου, 
~ 5 

τοὺς τρεῖς . φησίν, ἐχ τοῦ αὐτοῦ γένους ἀνάγχη παραλαμβάνεσϑαι, οἷον 
Ey ee a SUERTE δὴ IE MLCT δὲ ΣΡ μεξηῶν: χοὶ τῶν 80 ἐπὶ ἀριϑμητιχῆς μὲν ἐξ ἀριϑμῶν, ἐπὶ γεωμετρίας ὃὲ ἐχ μεγεϑῶν, χαὶ τῶν 

σ 
C ἄλλων ὡσαύτως. προΞξίληπται γὰρ ὅτι xa’ αὑτὸ det χαὶ τοὺς ἄχρους ἀλλή- 1 

ἀν ἢ 105,4. om. ὃ 3 éx U 4 ἄλλῃ a 5 παρὰ R 6 τὸ deleverim 

7 post ἀποδείξει add. οὕτως R οἱ om. a 8 post zat add. ἀεὶ Ua?: fort. adden- 

OS 
dum εἰ τὸ Ra: 6 U 8: ὃ es U 9 γεωμετριχῇ a π Ga R: 

om. a 10 Meee U 11 ἔσται U 14—18 εἰ οὖν---τῶν δευτέρων] εἰ δὲ 

ταῖς αὐταῖς ἀποδείξεσι δέοιτο φησὶν ἣ yew ΜῈ, ἀλλὰ πρότερον ϑεωρήματα ἀρχὰς χαὶ προτά- 

σεις ποιεῖ τῶν δευτέρων a? 15 caida: ὀφείλουσιν om. R ante 7 add. εἶναι 

RU: om. a ἀνάγχη delevi 16 post πῇ add. τὸ αὐτὸ εἶναι αὶ ὡς add. U? 

20 εἴπομεν] p. 100,7 sq. 21 7 δὲ dp. ἀπόδ. om. a post 21. 22 ἀπόδειξις add. χαὶ αἱ 
ἄλλαι ὁμοίως ἃ 23 παραλαυβάνονται R 24 ἄλλως---δῆλον om. a 27 τούτου a 

29 τὰς R ἀναγκαῖον, sed aute ἐχ a 30 δὲ γεωμετρίας a an xan? ol δὲ ἃ 
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λων χατηγορεῖσϑαι καὶ thy μέσον τῷ μὲν ὑποχεῖσϑαι τοῦ ὃὲ χατηγορεῖσϑαι" 24: 
> 

C, \ 5 “ἀν 5 . QO.» 5 v ) CN 

ὥστε ef μὴ ἐχ τοῦ αὐτοῦ γένους παραληφϑεῖεν, οὐχ ἔσονται xa” αὑτὸ 

ἀλλήλοις ὑπάρχοντες ἀλλὰ χατὰ συμβεβηχός. 

p. 150 12 Διὰ τοῦτο τῇ γεωμετρίᾳ οὐχ ἔστι δεῖξαι ὅτι τῶν ἐν- 

5 avtiwy μία ἐπιστήμη, GAR οὐδ᾽ ὅτι (ot) δύο χύβοι κύβος. 

Τὸ μὲν γὰρ δειχνύναι ὅτι τῶν ἐναντίων μία ἐπιστήμη οὐ γεω- 

τς ἴδιον, διότι μὴ ἐχ τῶν See suey τῇ γεωμετρίᾳ ee εἰσὶν 

of ὅροι, μᾶλλον δὲ διαλεχτιχῆς, ἥτις τὴν Τρ τ υτμουμένη RI 

τὰ πάντα ἀποδειχνύναι πειρᾶται ὥσπερ πάντων αὐτῇ ὑποχειμένων. | ὁμοίως 17 

10 οὐδὲ ὅτι οἱ δύο τ τ χύβος γεωμετρίας ἔστιν ἀποδεῖξαι, στερεομετρίας 10 
ου 

νι 
\ > ‘ iN ΄ Si \ 

δὲ μᾶλλον: γεωμετρία μὲν yap περὶ τὰ ἐπιπεῦα ἔχει, OTEPEOUETPLA OE περὶ 
‘ 

τὰ στερεά. τὸ δὲ ὅτι of δύο χύβοι εἷς κύβος τοῦτό φησι, πῶς οἷόν τε τοὺς 
a7 7 σ , ~ ἊΝ \ ν ΄ ΄ , δ“ ἢ 

δύο χύβους ἕνα χύβον ποιῆσαι. ἢ χαὶ τὴν πολυϑρύλλητον ἱστορίαν αἰνιττε- 

ται. Δηλίοις γὰρ λοιμώξασιν ἔχρησεν ὃ ὕεὸς ΠΡ τοῦ λο!- 
a Ὁ 

Ξε τὸ πὶ ἊΝ πον <a. DES οι ΤῊ SEO delice 
15 μοῦ, εἰ τὸν βωμὸν διπλασιάσωσιν᾽ Ἣν GS οὗτος xp Bos. οἱ δὲ ᾿αβόντες 

σ ΄ ΨΥ > , i) ~ ~ Ἂν \ ΄ 

ἕτερον χύβον ἴσον ἐπιτεϑείχασι τῷ ὑῶν τοῦ ἘΠΕῚ ὃς py παυσαμένου 

ἔχρησεν ὃ ϑεὸς μὴ πεποιηχέναι αὐτοὺς τὸ προσταχϑέν᾽ ὃ μὲν γὰρ προσ- 18 
Ν » ΄ 5 5 > 

trate διπλασιάσαι τὸν βωμόν, of 6& χύβον ἐπὶ χύβῳ ἐπέϑηχαν. χαὶ 7h- 
ΛΩ Ὁ ΄ 

ὃον πρὸς [Πλάτωνα λέγοντες, πῶς ἂν τὸν χύβον διπλασιάσαιεν. 6 δὲ πρὸς 

> es 3 Gana aN ¢ she Ce POR et ie ig) \ 

90 αὐτούς φησιν “ἔοιχεν ὑμῖν ὀνειδίζειν ὁ sos ὡς ἀμελοῦσι γεωμετρίας. τὴν 
ax ~ , ὉΠ τ [ἢ ΄ ΄ ἈΠ τὰ >) , 4 5 ΄ 

δὲ τοῦ χύβου δίπλωσιν εὑρεϑήσεϑαί φησιν, εἰ GVO ε εὐϑείαις δύο μέσαι ἀνάλογον 
( - \ ~ Xx 

4 UA 

εὑρεϑῶσι. χαὶ τοῦτο TO npophie a τοῖς μαϑηταῖς προεβάλλετο. zat τινε 
~ ~ ~ 

, ΄ . 

γοῦν τῶν υα ητῶν περὶ τῆς τούτων το, γεγραφάᾶσιν. 0 wey (40 γξω- 

, vv 
v ΄ 

αέτρης εὖξι ξεν ὅτι τριῶν εὐθειῶν ἀνάλογον οὐσῶν, ὡς ἔχει ἢ πρώτη πρὸς 20 

Δ " \ 

τῷ σι a < 

> ~ δ Υ ΄ 

τρίτην, οὕτω τὸ ἀπὸ τῆς πρώτης ἀναγραφόμενον τετραγώνον πρὸς τὸ 

A a. , 5) , aI , n ~ nn als " ,ὕ 

απὸ THS Saget οὐ WevTOL παραηξοωχξ αξϑοδον, πως GY OVO εὐϑείαις 

> 

1 tod (ante μὲν) R 5 ἀλλ οὐδ᾽ U2 a Arist.: ἢ R: ἄλλον δ᾽ U! ot ex Arist. addidi 

ef. vs. 10. 12 6. 7 οὐχ ἔστιν ἴδιον γεωυετρίας a ὃ ἧς τις U 9 πάντα ἃ: πάντων RU 

πειρᾶται δειχνύναι Ra 10 ὅτι οὐδὲ Ua ἔστιν om. Ua?: ἐστὶ δηλονότι a! 11 post 

ἔχει add. thy σχέψιν al 12 post στερεά add. κύβος δὲ ὑποκείμενον τῇ στ ἐρεομετρίᾳ al 

ὅτι om. Ua εἷς om. ἃ τοῦτόν U: τοιοῦτον a? τοὺς -- 18 αἰνίττεται RUa?: τὸν 

κύβον διπλασιάσαι, χαὶ πάλιν μένειν τὸ τοῦ κύβου σχῆμα. ἔοιχε δὲ διὰ τούτου τὴν πολυϑρύλ- 

λητον αἰνίττεσθαι ἱστορίαν al 14. ἀϑηναίοις Ua? ὁ ἀπόλλων ἃ 15 διπλασιάσ 

οὐσιν Ra! ἦν--10 τῶ Bwyd Πα": κυβιχὸν τ σχῆμα. οἱ δ᾽ ἐπῳχοδόμησαν προσϑέντες 

τῷ προτέρῳ βωμῷ ἕτερον κύβον ἴσον. ἀλλ᾽ ἡ τῶν δύο κύβων συνϑήχη, τὸ τοῦ κύβου σχῆμα 

ἠλλοίωσε. γέγονε γὰρ ἀντὶ κύβου, δοκίς al 17 αὐτοῖς Ua? 17. 18 προσέταξε om. Ua? 

18 τὸν βωμόν RUa?: τὸν χύβον. τουτέστι, βωμὸν χκατασχευάσαι χυβιχὸν τοῦ προτέρου διπλά- 

σιον al χαὶ om. Ra! 18.19 post ἦλθον add. οὖν al 19 λέγοντες RUa*: ζητοῦντες 

νέϑοδον al post δὲ add. πλάτων Ua? 20. 21 ὁ δὲ --- διπλασιασμιὸς εὑρεθήσεται a! 

21 εὑρεϑήσεσϑαι b ex Paris. 1917: εὑρήσϑαι RUa? εὐϑειῶν al μέσα αὶ 

22 εὑρεϑεῖεν al χα τινες Βα": οἵτινες Ua! 23 γοῦν---34 ἔδειξεν] καὶ περὶ τοῦτοῦ 

γεγράφασιν, ὡς δεδύνηται ἕχαστος. ὧν οὐδέν τι περισώζεται μέχρι τοῦ νῦν, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὁ γεω- 

μέτρης περὶ τούτου ἐπεσημηνατο a! post μαϑητῶν add. zat U 23.24 γεωμετρίαν R 

24 ὅτι τριῶν -- p. 105,4 τοῦ ἀπὸ τῆς Ὑ ἈΠ" (25 post οὕτω add. πρὸς R ἀπὸ τῆς 

πρώτης om, ἃ": post τετράγωνον addebat τὸ ἀπὸ τῆς πρώτης Waitz Organ. Il p. VU 
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δύο μέσαι ἀνάλογον εὑρεϑῶσιν. 
πρὸς τὴν τρίτην, 

δευτέρας" 
Vv 

cyst ἢ 
- 

B’: ws Ἰὰρ 

Oy (διπλασίων 14 

χαὶ αὕτη. τοῦτο ὡς ἔχει ἢ πρώ 
‘ 

γὰρ Tet 
\ alr 

ott ξδ΄, 
6! 

ὃ 

v 
εστι 

ρ 
»ν τ Ἁ - 

ξχξι οὖν TO των 

τὴν τῶν δύο ie ραπλασίων), 

τετράγωνον, ὅπε πρὸς τὸ 
~ 

2 
Ἑ 
» 
ς wo πρὸς τὸ τῶν 

11 
ἐν τοῖς ἐπιπέδοις ses ν. 

10 πλασίων γάρ ἐστι χα 

΄ 

TOW τ τὴν τρίτην, 

της 

ἔστιν ἢ ἡ πρὸς 

Ἴωνον πρὸς τὸ ἀπὸ 

υέσαι ἱ ἀνάλογον, 600 δύο 
σ» \ 2 \ ~ / \ τως Ser τὸ ἀπὸ τῆς πρώτης πρὸς 

ὃξ τὸν τρόπον τοῦτον. 

ἀνάλογον προσευρεῖν: ἔστωσαν δὲ at 

διπλασίων ἢ AB τῆς BI, 

βλήσϑωσαν αἱ ΒΑ. BE ἘΞ τὰ ZH, χαὶ συμπεπληρώσϑω τὸ 
νιον, χαὶ ἤχϑω διάμετρος ἢ ΑΙ", χαὶ 

τὸ AAETD, 

τὴν ZA ἴσην εἶναι τῇ EH. 
τῶν AB, BE μέσαι ἀνάλογόν εἰσιν. 

’ 4° 

λέγω οὖν 

Lo σι 
3 \ ao ton ἐστὶν 

ἴσον ἄρα τὸ ὑπὸ τῶν AH, HE 

ειχται ἐν τῷ τεσσαρε 
ao 

30 
¢ \ ΄ \ ’ v 5 ΄ x 

ὕασιν al πλευραὶ af περὶ tas ἴσας Ἰωνίας, ὡς ἔστιν ἢ BZ πρὸς 

AZ. 

7 
οὕτως ἥ te TH πρὸς τὴ 

εὐθειῶν, τῶν AB, BI, 

οὕτως ἣ [Ἢ πρὸς τὴν ἀλλ᾿ ὡς 

ZA πρὸς τὴν AA χαὶ 

τὴν [Ἡ, 

35 δοϑεισῶν 

5 τῶν prius b: τῆς 185: om. R 

14 δύο εὐϑείαις. σι τῆς alt. R: πρὸς Ua? 

τὴν RUa? 

19 ante to add. ἐπὶ R 

1- τ p. 1X) οὖσαι R: 

om. Ua? 24 77 prius scripsi: 

Paris. 1917: εἰ R 29 

32 οὕτως--βὴ om. 

wote U 

21 wo 

εἰ Ua? 

15 οὕτως Ra?: 

~ 9 sp 
TH els 

τῷ 

ao coniecit Waitz 1]. c. 

BW 
99 
v0 - @ oak ὡς---ἢ 76 

POST. 

2 ν᾿ ~ 
ἐν οὖν τοῖς 

οὕτω τὸ ὁ 

οἷον ἔστωσαν ae εὐϑεῖαι ἀνάλογον, 

\ \ ~ nles , \ στιν), οὕτως ἔχει χαὶ ἢ τῶν δ΄ πρὸς τὴν τῶν β΄" διπλασίων γὰρ 

5 A ~ 

απὸ τὴς 

tC 

ὃξ ευτέρας. τούτων Ων οὕτως ἐχόν τῶν. 
Z 
WS 

> ΄ , al/s n [q ~ 5 ~ 5" 

οἷον ὑποχείσῆω δύο δοϑεισῶν εὐθειῶν δύο 

i NAD 7 

ὧν Oct O00 

χαὶ διὰ tod A σημξίου ἤχϑω 

ἴση 62 ἡ AL τ 

AB πρὸς τὴν TH, οὕτως ἢ ΓΗ͂ πρὸς ρ 1 2 | ἷ 

ZA τῇ EH, χοῖνη 

‘ 

τῶν AH, HE ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν BH, 
& ὑπὸ τῶν ΕΖ, ZA ἴσον ἐστὶ 

ξίων ὅτι τῶν ἰσοπλεύρων χαὶ ἰσογωνίων 

[A xpos thy ΓΗ: 
ἣν AZ χαὶ ἢ ZA zp 

lad as 5» ΄"» ξ ὙΓῚ 

εὕρηνται δύο μέσαι ἀνάλογον αἱ 1 Ἢ, 

I7 [Arist. p. 7 103 

v, ὅτι 117ν 

τῆς πρώτης τετράγωνον 
As δ, 4 μὲ ν 

- > \ \ \ ~ , 

τῶν OXTW προς THY TWY TE σάρων 

25 

4 ’ - (δ ~ > 4 ‘ 

TY πρὸς τὴν τριτὴν: 7 τῶν OXTW προς 

Ὁ 

OUTWS Tv ρώτης 

, 

TOV τ poms ἴονα. λόγον" ρα- ὡν 

ὧν ἡ. τῆς τῶν β΄. οὕτω Av οὖν 
\ , σ ΄ 

τὸ χαϑολιχώτερον, ὅτι ὡς 
~ ’ > ἘΞ a Qs 

τῇς ie oovEy 
4 

oa) 
rn) 
Al {> 

ν 

ξχξι 

i > re = 
τὸ ἀπὸ τὴς 

ἴ 
δευτέρας. εὑρίσχονται 

δοϑεῖσαι δύο αἱ AB, BI’, χαὶ 

υέσας ἀνάλογον προσευρεῖν. 

ΒΔ ὀρϑογώ- 
γεγράφϑω ἡυιχύχλιον 

35 
ze AT 

εὐθεῖα ἢ ZH, χαὶ οὕτως ὥστε 

ὅτι at δύο at PH, AZ ἢ 

AB 

ZA xat ἢ ZA 

ὃς ἢ AE, ἴση ἄρα ἐστ 

EZ, ZA: 
6 

WS 

aR 
ETL ths 

σαι οὖσαι 

ἄρα ὡς 

τὴν BI: 

ZE 
71) 
9 

‘ 

ly 7 τῇ 4 

\ 

ὑπὸ τῶν 

BE 

νὴ 

ἀλλὰ υὲν 

ἐν τοῖς ἡμιχυχλίοις 

τῶν BZ, ZA. 
Se 

~ ΄ \ 

τῷ ὑπὸ 

σχαιδεχάτῳ τοῦ ἔχτου τῶν Στοι- 40 

παραλληλοῚ ράυ. UOV ἀντι πεπόν- 

τὴν ΒΗ, 
7 οὐτῶς ἢ 

[Δ 
as 

000 

ἢ BZ πρὸς τὴν BH, 
ε a , Rig 

ως Gon Ἢ προς 
Ἁ 

ως 

χαὶ 

ἄρα 

ZA. 

THY Be 

εἶναι, sed post τρίτ 

Waitz 1. c. 

R: 

coniecit 

Ua? 

coll. vs. 12 

17. 

ἴσαι 

(ut Waitz |. ο. 

nieve 

τρίτην 
Ua? 

Waitz 

coniecit)—f7 
U 

Ua? 

σχεται Ua? 18 xai— By om. 

22 (avisae 

HE OM. a? 

R: Vs 

τῶ--- | 
an. Nor ὌΡΗ 
90) ἰσοπλεύρων ἴσων ἶ 

at: ane NY “at 7; προς 

post ἂζ intulit 

Ek A Ra ‘ ‘ 

vac] OY πρὸς τὴν 

. λαμβάνει Ua? 
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"Adhws. ὀργανιχωτέραν ἐχϑησόμεϑα γραφήν, χαϑά φησιν Παρμενίων, ΠΥ 

᾿Απολλωνίου τοῦ Περγαίου. ἔστωσαν αἱ δοϑεῖσαι δύο εὐϑεῖαι αἱ AB, BI’, 4 

χαὶ ἔστω διπλασίων ἢ AB τῆς BI, ὧν δεῖ δύο μέσας ἀνάλογον προσευ- 

εῖν. “at συμπεπληρώσθω τὸ AL παραλληλόγραμμον ὀρϑογώνιον, “at Ty- 
ΠῚ ' 1 ΓΞ 11 i ? i 

- 

5 ϑωταν διαγώνιοι αἱ ALD, BA, χαὶ ἐχβεβλήσϑωσαν at BA, BL ἐπὶ τὰ ΖΗ, 

yor διὰ τοῦ Δ σημξίου ἐφηρμόσϑω ἢ ZH εὐϑεῖχ ὥστε ἴσην γενέσϑαι τὴν 

2. τῇ ΕΗ. λέγω οὖν ὅτι τῶν AB, BI εὐθειῶν δύο μέσαι ἀνάλογον 

εἰσὶν αἱ ΓΗ͂, AZ. ἤχϑω yap ἀπὸ τοῦ αὶ ἐπὶ τὴν BE 20 pie αν παραλλήλως 50 

τῇ (ΑΒ tiv) ΕΘ’ καὶ ἐπεὶ ἰσοσκελὲς τρίγωνόν ἐστι » EBL χαὶ πρὸς 

10 ὀρθὰς τῇ ΒΓ ἢ ΕΘ, ἴση ἄρα ἢ ΒΘ τῇ OL. ἐπεὶ οὖν ἢ BE τέτμηται 

χατὰ τὸ Θ διχῇ. πρόσκειται 68 αὐτῇ On’ εὐϑείας ἢ TH, τὸ ἄρα ἀπὸ ΒΗ, 

HI μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς OL ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς OH. χοινὸν ὃὲ πρησ- 

χείσϑω τὸ ἀπὸ ΕΘ’: τὸ ἄρα ἀπὸ BH, HD μετὰ τῶν ἀπὸ [, OF ἴσον 

τοῖς ἀπὸ τῶν ΕΘ. ΘΗ. ἀλλὰ τοῖς υὲν ἀπὸ sas OE ἴσον to ἀπὸ TE: 

15 τοῖς δὲ ἀπὸ τῶν EO, OH ἴσον τὸ ἀπὸ FH: χαὶ τὸ ἀπὸ tov BH, HE 

ἄρα μετὰ | τοῦ ἀπὸ τῆς TE ἴσον τῷ ἀπὸ ΕΗ. δὰ ταὐτὰ ὃὲ χαὶ τὸ ἀπὸ [181 

τῶν ΒΖ, ZA μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς AE ἴσον τῷ ἀπὸ EZ. ἴση δὲ ἢ EZ 

τῇ EH: καὶ τὸ ἀπὸ τῶν BH, HI apa μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς TE ἴσον 

ἐστὶ τῷ τε ἀπὸ τῶν BZ, ZA καὶ τῷ ἀπὸ τῆς AE. ἀλλὰ τὸ ἀπὸ 

20 τῆς ΕΓ ἴσον τῷ ἀπὸ Δ΄ ἴσαι γάρ. λοιπὸν ἄρα τὸ ἀπὸ τῶν BH, 

ΗΓ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῶν BZ, ZA. χαὶ ἐπεὶ δέδεικται ἐν τῷ τεσσαρεσ- 5 

χαιδεχάτῳ τοῦ ἕχτου, ὅτι τῶν ἰσοπλεύρων χαὶ ἰσογωνίων παραληλλο- 

Ἰράμμων ἀντιπεπόνϑασιν αἱ πλευραὶ αἱ ἘΠ τὰς ἴσας γωνίας, ἔστιν ἄρα 

ὡς ἢ ΒΖ πρὸς τὴν ΒΗ, οὕτως ἢ [Ὴ πρὸς τὴν AZ. @X os 7% BZ xpos 

25 BH, οὕτως ἦ te ZA πρὸς τὴν AA χαὶ 3 ἢ ΓΔ πρὸς τὴν PH: xat ὡς 

ἄρα ἣ ΔΙ᾽ πρὸς τὴν [Ἢ, οὕτως 4 [Ὴ xpos ay AZ χαὶ ἢ AZ πρὸς .τὴν 

ΑΔ. zat ἔστι τῇ μὲν AL ἴση 4 ΑΒ, τῇ δὲ AA ἴση ἢ ΒΙ"-. καὶ ὡς ἄρα 

ἢ AB πρὸς thy TU, οὕτως ἢ ΗΠ πρὸς τὴν AZ καὶ ἢ ΑΖ πρὸς τὴν BI. 10 

δύο ἄρα δοϑεισῶν εὐθειῶν, τῶν AB, BI’, εὕρηνται δύο αέσαι ἀνάλογον, 

30 αἱ [Ἡ. ZA. πῶς δὲ δεῖ στερεὸν στερεῷ πολλαπλασιάσαι; ἔστωσαν δύο εὐϑεῖαι 

ai A, B, zat Ἑστῶ Se igo ἢ A τῆς B. xat εἰλήφϑωσαν τῶν A, B 

δύο μέσαι ἀνάλογον at [', A, ὥστε εἶναι (ws) τὴν A πρὸς τὴν 1" οὕτως τὴν " 

πρὸς τὴν Δ καὶ τὴν Δ πρὸς τὴν Β. λέγω οὖν ὅτι διπλάσιόν ἐστι τοῦ 

ἀπὸ τῆς Γ τὸ ἀπὸ τῆς A, ἐπεὶ ἢ A πρὸς τὴν Β τριπλασίονα λόγον ἔχε! 

nates R 3 67 R: 78 Ua? 7 ὃ, cH Cy R 9 a3 τὴν addidi post 

εὖ add. x37 U, χβ a° Bey R 10 ὀρϑὰς τῇ BY Ua?: ἴσας ἢ Καὶ 11 αὐτῇ 

scripsi: αὐταῖς R: αὐτῆς Ua? oz om. R post 77 add. μέση αὶ 12 τὸ (post 

ἐστὶ) R δὲ scripsi: γὰρ R: om. Ua? 13 ante 2} add. τοῦ ἢ 15 et 16 azo tert. 

seripsi: ὑπὸ RUa? 16 τῶ R: to Ua? ταῦτα libri 6n Ua? 18 et 19 azo 

(ante τῶν) scripsi: ὑπὸ ἴα’ 19 ἀλλὰ---90 γάρ om. αὶ 20 tod (post ἄρα) R 

ἀπὸ alt. scripsi: ὑπὸ RUa? 21 τῷ prius U: to R: tw te ἃ" ὑπὸ Ua? 

91. 39 a R 24 ξβ alt. 1. R 97.98 αδ."καὶ τὴν af Uat: By RB 27 By 
seripsi: ay Ua? 31 at om. R 32 ὡς addidi πρὸς R: ἐπὶ Ua? οὕτως 

τὴν 7 om. a? 90 δὴ a 90. 34 τὸ---τοῦ R 
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‘ ‘ 

ἥπερ ἥ A πρὸς τὴν [᾿" τὰ yap ὅμοια στερεὰ πρὸς ἄλληλα ἐν τριπλα- IL8r 

σίονι λόγῳ ἐστὲ τῶν ὁμολόγων πλευρῶν. ἔστιν ἄρα. ὡς ἢ. A πρὸς τὴν B, τὖ 

διπλασίων 62 ἢ A τῆς Br ὃι- 
’ ONT ae ee eee 

οὕτω τὸ ἀπὸ τῆς A πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Γ΄. 
΄ ν 5 -ο ~ 3) ~ ’ 

πλάσιον ἄρα χαὶ τὸ ἀπὸ τῆς A tod ἀπὸ τῆς I’. 

᾿Ξ ΠΥ) » 6. ΄ ἣν oe νὰ - ΘΕῸΣ es ἊΣ " = ‘ Ξ 

5 p. 1750᾽΄11 δὴν ev te ὑπάρχει ταις γραμμαις, μὴ Ὃ γρᾶάμμαι zat 24v 

ἢ ἐχ τῶν ἀρχῶν τῶν ἰδίων. 

Et γὰρ λέγοιτο, φησίν, καλλίστη τῶν γραμμῶν ἢ εὐϑεῖα, ἐπειδὴ 

μὴ χαϑὸ γραμμὴ ὑπάρχει τ: τὸ χάλλος (πολλοῖς γὰρ χαὶ ἄλλοις ὑπάρ- 

χει), οὐχ ἔστι Ἰεωμέτρου τὸ περὶ τούτου διαλαβεῖν. παραδείγματος δὲ 20 
΄ - - 4 \ 

10 Evexev τὴν εὐϑεῖαν εἶπε χαλλίστην τῶν γραμμῶν: τὴν γὰρ περιφέρειαν 

φασι τῶν γραυμῶν εἶναι χαλλίστην διὰ τὸ ὁμοιομξρῇ εἶναι χαὶ πᾶν μέρος 

[ ουύζειν. δμοίως χαὶ εἰ λέγοιτο ee ἢ περιφέρε!α 
ΝΣ το Ὁ emacs : Ε τ Vela, οὐδὲ τοῦτο Ἰπθτ το ἐπισχέψασϑαι' οὐ γὰρ ἧ Ἰραμμαὶ ὑπάρχει 

> ~ " “᾿ ΄ 

αὐταῖς 7 τὸ χαάλλος ἢ ἢ ἐναντιότης πολλοῖς γὰρ χαὶ ἄλλοις ταῦτα ὑπαρ- 

πὸ R: γῇ Ua’): δύο μὲν γὰρ δοθεισῶν εὐϑειῶν, μέσον post a add. 6 R 4 Ὑ scripsi: { 

ἀνάλογον εὑρεῖν, ἐξέϑετο τὴν ἀπόδειξιν. ὁμοίως δέ, χαὶ ἐν τῷ πορίσματι τοῦ AY τοῦ πρώτου 

τῶν στερεῶν, ὡς ἐὰν ὦσι τέσσαρες εὐϑεῖαι ἀνάλογον ἔφεξῆς, ἔσται ὡς ἡ πρώτη πρὸς τὴν 
; , πὰ aire ay SP ht Ges ; : Fas Re 

τετάρτην (τρίτην Waitz 1]. c.), οὕτω τὸ ἀπὸ τὴν πρώτης στερεὸν παραλληλεπίπεδον πρὸς τὸ 

αὐτὸ ἀπὸ τῆς δευτέρας, τὸ ὅμοιόν τε χαὶ ὁμοίως ἀναγραφόμενον. τοῦ μέντοι ἀπολλωνίου τοῦ 

περγαίο. ἐστὶν εἰς τοῦτο ἀπόδειξις, ὡς παρμενίων φησίν, ἣν χαὶ ἐκϑήσομεν ἔχουσαν οὕτως. δύο 

δοϑεισῶν εὐθειῶν ἀνίσων, δύο μέσας ἀναλόγους εὑρεῖν. ἔστωσαν δὲ αἱ δοϑεῖσαι δύο εὐϑεῖαι 

ἄνισοι, αἱ αβ - βγ. καὶ χείσϑωσαν, ὥστε ὀρϑὴν γωνίαν περιέχειν τὴν ὑπὸ ἄβγ. καὶ συμπεπλη- 

ώσϑω τὸ βὸ παραλληλόγραμμον, καὶ διάμετρος αὐτοῦ ἤγϑω, ἡ ay. χαὶ περὶ τὸ αγὸ τρίγωνον ρ παραλληλόγραμμον, καὶ διάμετρος αὐτοῦ ἤχϑω, ἡ a7. καὶ περὶ τὸ αγὸ τρίγωνο 

γεγράφϑω ἡμικύχλους (ἡμιχύχλιον Waitz 1. c.), τὸ σδεγ. χαὶ ἐχβεβλήσϑωσαν at βᾶ, zal 37 

ἐπ᾿ εὐθείας, xara ta CH. χαὶ ἐπιζεύχϑω (I. ἐπεζεύχϑω) ἡ ζῆ, 

διὰ τοῦ ὃ σημείου οὕτως, ὥστε thy CO, ἴσην εἶναι τῇ eH. τοῦτο Ν 

δέ, ὡς αἴτημα λαμβάνεται ἀναπόδεικτον. a on, ὅτι zat 

ἡ ζε, τῇ δὴ, ἴση ἐστίν. ἐπεὶ οὖν χύχλου τοῦ a7 εἴληπται Si 

petov (I. σημεῖον) ἐκτὸς τὸ ζ, ἀπὸ δὲ τοῦ ζ δύο ἘΠΩ͂Ν αἱ ζβ. 

Ce (1.6) προσπίπτουσαι, τέμνουσι τὸν χύχλον χατὰ τὰ σὺ (I. ε) ᾿ 

σημεῖα: τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν βζ. ζα, ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν εξ. ζδ. 

διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ τὸ ὑπὸ τῶν βῆ. 7, ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν 
β 

δ. 7Z. ἴσον δὲ τὸ ὑπὸ τῶν δῇ ae τῷ ὑπὸ τῶν 
» 
Sy 

ve 
΄ ᾿ ς ΄ t , ττξξε € κοι BS aS Ξ \ . ~ a > γάρ εἰσιν Exatepa Exatepy. ἡ μὲν ζε, τῇ OH. ἡ δὲ 66, THER. χαὶ τὸ ὑπὸ τῶν βζ, Ca ἄρα, ἴσον 

ἢ» πρὸς τὴν βη, ἡ HY, πρὸς τὴν ζᾶ. ἀλλ᾽ ὡς ἡ ζῇ. 
> ‘ met SG Mi ~ a— “τ "" > ἐστὶ τῷ ὑπὸ THY βῆ, FY. ἔστιν ἄρα we ἡ C Hy © 
ἘΠ EN Pa a— σι. ἘΣ = a =. Oc . ay ΜΞ " ΄ > — . ‘ —— 2 1 πρὸς THY βῆ, οὕτως 7H, τε ζᾶ, πρὸς THY AO, xal ἡ Ὑ; πρὸς τὴν γῆ, διὰ τὴν ὁμοιότητα τῶν 

, We Ds oc Ne xa ae =9 4 Q\ τς pune ζ . - τριγώνων. lon OF ἡ μὲν OF, τῇ ἄβ. ἡ δὲ a, τῇ BY. ([. 24ν) χαὶ ὡς ἄρα ἡ a3, πρὸς τὴν 77; LF 
ao = oe ἘΣ a a = SUN ae oe SAN a ‘ Ξ οὕτως ἡ ζᾶ, πρὸς THY GO. ἦν δὲ χα πρὸς τὴν py, τουτέστιν ἡ a8, πρὸς τὴν 7 ὶ 
ἡ ΤΥ: πρὸς τὴν ζᾶ. χαὶ ὡς ἄρα ἡ ad, πρὸς τὴν 77, οὕτως ty τε HY, πρὸς τὴν Ca χαὶ ἣ Ca, 
πρὸς τὴν By. αἱ τέσσαρες ἄρα εὐϑεῖαι αἱ af, Ty, Ca, 87, ἐφεξῆς ἀνάλογόν εἰσι. καὶ διατοῦτο 
ἔσται ὡς ἡ ἀβ πρὸς τὴν AY, οὕτως ὁ ἀπὸ τῆς aS κύβος, πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς HY. εἰ οὖν διπλα- 
σίων ὑποτεϑείη ἡ a8 τῆς BY, ἔσται χαὶ ὁ ἀπὸ τῆς 4B χύβος, διπλασίων τοῦ ἀπὸ τῆς Hy a! 
ὃ μὴ om. ὃ Ὦ γραμμαῖς Ua? 7 ἡ (om. R) εὐϑεῖα ante χαλλίστη colloe. RSa 
9 γεωμετρίας S 10 εἶπε post καλλίστην colloc. U: post ἕνεχεν 8 τὴν γὰρ-- 
11 χαλλίστην om. S τὴν γὰρ ---11 γραμμῶν iterat R 11 φησι R 12 μέρει 
om. ὃ 12.13 ἡ εὐθεῖα ἐναντία τῇ περιφερεία Sa 13 ὁ γεωμέτρης ἐπισχέπτεται Sa 
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¢ > Ρ σ ΝΥ ΕῚ Pig ΚΣ aa 3 ΄ \ ~ ΄ WG 
χει. ὥστε οὐ παραλήψεται ἢ ἀποδειχτιχὴ ἐπιστήμη τὰ τοιαῦτα ὡς μὴ 2AV 
Vv ~ X ~ , , 

ὄντα οἰχεῖα ws πρώτου τοῦ ὑποχειμένου γένους. 25 

Ρ. 7021 Φανερὸν δὲ χαὶ ἐὰν ὦσιν at προτάσεις χαϑόλου ἐξ 

ὁ συλλογισμός, ὅτι ἀνάγχη χαὶ τὸ συμπέρασμα ἀίδιον εἶναι. 

5 "Evzeddev βούλεται δεῖξαι ὅτι οὐδενὸς τῶν φϑαρτῶν ἐνδέχεται 
ἀπόδειξιν εἶναι. δειχνύει δὲ τοῦτο ἐχ τῶν προαποδεδειγμένων᾽ εἰ γὰρ ex 

τῶν ua? αὑτὸ: χαὶ τῶν ἐξ ἀνάγχης ἀπο εὐ) αἱ ὑπο τς ς, οὐχ οἷόν 80 

ts τῶν φϑαρτῶν τι ἀποδειχϑῆναι" τὰ ἼΔΡ το: ob τῶν ἐξ ἀνά γχης ὑ ὑπαρ- 

χόντων ἀλλὰ τῶν ποτὲ μὲν ποτὲ δ᾽ οὔ. εἰ οὖν δέδειχται ὅτι ἐξ ἀναγ- 

10 xatwy προτάσεων at ἀποδείξεις, ταῖς 62 ἀναγχαίαις πάντως ἀναγχαῖον ἕπε- 

ται χαὶ τὸ συμπέρασμα (ἀναγχαίου γὰρ τοῦ συμπεράσματος ὄντος δέδειχται 

ὅτι δυνατὸν ἐνδεχομένας εἶναι tas προτάσεις τῶν μέντοι προτάσεων 

ἀναγχαίων οὐσῶν οὐχ οἷόν τε μὴ ἀνα χαιον εἶναι χαὶ τὸ συμπέρασμα), 

ὥστε, εἰ ἐξ ἀναγχαίων προτάσεων αἱ ἀποδείξεις, ταῖς δὲ ἀναγχαίαις προτά- 35 

15 σεσι πάντως ἀΐδιον ἕπεται τὸ συμπέρασμα, οὐχ ἄρα ἐνδέχεται τῶν φϑαρ- 
- > \ 

τῶν τι ἀποδειχϑῆναι. εἰ yap φϑαρτόν τι εἴη τὸ ἀποδειχνύμενον, ἐπειδὴ 

ἀνάγχη πᾶσα τὸν ἐν τῷ συμπεράσματι ἤτοι προβλήματι ὑποχείμενον ὅρον 
- 

τὸν αὐτὸν εἶναι χαὶ ἐν τῇ ἐλάττονι προτάσει, pee δὲ ὄντος τοῦ προ- 

βλήματος φϑαρτὸς δήπου χαὶ 6 ὑποχείμενος ἐν αὐτῷ ὅρος, τὸν αὐτὸν δὴ 

50 τοῦτον χαὶ ἐν τῇ ἐλάττονι paras ὑποχεῖσθαι dst’ τὰ δὲ τῶν φϑαρτῶν 40 
> 

soi pone οὐχ ἐξ ἀνάγχης αὐτοῖς ὑπάρχει οὐδὲ xa? αὑτὸ διὰ τὸ ἐν- 

ieee χαὶ μὴ ὑπάρχειν᾽ ὥστε xat ἢ ἐλάττων πρότασις οὔτε τῶν χαϑ᾽ 

αὑτὸ ἔσται οὔτε τῶν χαϑόλου. τὴν μὲν Yao πο τοι: ἀναάγχη πάντως ἐν 

παντὶ συλλογισμῷ χαϑόλου εἶναι. φϑαρτοῦ ὃὲ ὄντος τοῦ προβλήματος, ὡς 

95 εἶπον, φϑαρτὴν ἀνάγχη χαὶ τὴν ἐλάττονα πρότασιν εἶναι, χαὶ διὰ τοῦτο οὔτε 

xa αὑτὸ ὑπάρχει αὐτῇ τὸ χατηγορούμενον οὔτε χαϑόλου διὰ τὸ ἐνδέ- 
ϑεσϑαί ποτε ual uy ὑπάρχειν... μεριχῆς οὖν γινομένης τῆς ἐλάττονος 4ὅ 

προτάσεως καὶ μὴ ἀναγχαίας χαὶ τὸ συμπέρασμα μεριχὸν ἔσται χαὶ οὐχ 

ἀναγκαῖον. οὐχ ἄρα ἐνδέχεται τῶν φϑαρτῶν ἀπόδειξιν γενέσϑαι ἀλλ΄, ὡς 

80 εἴρηται, [ὅτι] τῶν ἐξ ἀνάγχης χαὶ τῶν χαϑόλου ὑπαρχόντων αἱ ἀποδείξεις. 

p. ἴδυ98 Τῆς τοιαύτης ἀπο 

ΤὴΞ TREES τουτέστιν ἧς αἱ προτάσεις χαϑόλου λαμβάνονται. εἶτα 

ἐπειδὴ πάσης ἀποδείξεως χαϑόλου δεῖ εἶναι τὰς προτάσεις, αἷς πάντως ἀΐ- 50 

1 ἣ γεωμετριχὴ Sa 2 πρῶτα Sa post γένους add. ταῦτα yap ὑπάρχουσι ταῖς 

γραμμαῖς ὡς χοινόν τι Sa 3 post zat add. ὅτι 8 4 ὅτι xtA. om. S ἴδιον 

(pr. n) post εἶναι add. τῆς τοιαύτης ἀποδείξεως RU οἵ. vs. 91 5 δεῖξαι βού- 

λεται SR οὐδὲ ἑνὸς libri S ἀποδειχνύναι Sa 9 εἰ οὖν RSa!: οἷον Ua? 

9.10 ἀνάγκης R 11 xat om. U τοῦ om. Sa δέδειχται] ὁ. 6 p. 7582 

13 zai om. ὃ 15 post ἀΐδιον add. ἤγουν ἀμετάπτωτον χαὶ ἀναγχαῖον Sal οὐ γὰρ ἃ 

18 δὲ om. RS 19 δὲ Sa 20 χᾷν Sa: καὶ R 22 χαὶ prius om. SUa 

24 post ὄντος add. zat S 29 ὡς om. RSa 30 ὅτι delevi ὑπαρχόντων RUa: 

εἰσὶν S 31 ΤῊΣ τὸ & om. S aat χτὰ. om. U 33 τῆς τοιαύτης om. Sa 
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διον ἕπεται τὸ συμπέρασμα, προσέϑηχε τὸ ual τῆς ἁπλῶς εἰπεῖν ἀπο- 94ν 

δειξεως, τουτέστι χοινῷ λόγῳ πάσης ἁπλῶς ἀποδείξεως ἀίδιόν ἐστι τὸ 
πέρασμα. 

La »ν » . ~ ~ i 

p.75>24 Οὐχ ἔστιν dpa ἀπόδειξις τῶν ance οὐδ᾽ ἐπιστήμη 
5 ἁπλῶς, ἀλλ᾽ οὕτως ὥσπερ χατὰ συμυβεβηχός, ὅτι οὐ χαϑόλου ’ (ye i ’ 

αὐτοῦ ἐστιν ἀλλὰ ποτὲ χαὶ πῶς. 

WAYS 4 ς "» 

Καλῶς οὐχ εἶπε ᾿χατὰ συμβεβηχός᾽ ἀλλ᾽ ὥσπερ κατὰ συμβεβη- 
’,’ ὌΝ ΟἿΣ Ὁ a an ΤΩΝ aaa) (y= x δος Vv g 8 ΩΓ χός. τοῦ γὰρ ὅτι Σωχράτης ζῷον ἀπόϊδειξις μὲν οὐχ ἔσται, διότι φϑαρ- ὅτ 

τὸν ὁ ae τρόπον δέ τινα χατὰ συμβεβηχὸς ἂν λέγοιτο αὐτοῦ εἶναι 
10 ἀπόδειξις, ὅτι ἐφ’ οὗ ἐστι χυρίως ἢ ἀπόδειξις, τοῦτο ὑπάρχει Σωχράτει, 

‘ Vv ’ [ \ λέγω δὴ τὸ ἔμψυχον AED ELEN, ὃ xa? αὑτὸ ual πρώτως ἐστὶ ζῷον. ἀλλ᾽ 
οὐ χατὰ Boge fee τοῦτο ὑπάρχει Lwxpater ἀλλὰ ποτέ" διὰ τοῦτο οὐ 
χυρίως χατὰ συμβεβηχὸς “ΟΥΠΟ ΤῊΣ ζῷόν ἐστιν ἀλλὰ τρόπον τινὰ χατὰ συμ- ὅ 

Seek , Q? > ~ 
tts ἐπ᾿ ἄλλου ἐστὶ χυρίως, za οὗ προσεχῶς 

) v ? ” Pa 

EOtT ἂν Ἢ <W- 

o βεβηχός, διότι ἣ μὲν ἀπόδ 2Ξ [A98, τ η με it 

15 τὸ ζῷον χατηγορεῖται, οἷον τοῦ αἰσϑητιχοῦ, δι 
Ἃ > [2 wens 5 Ξ ν oan 5 3 νον ΄ 

χράτης, λέγοιτο αν αποϊείχνυσϑαι οτι -") ὴν EOTL TO OF UN ast av τροπὴν 
Ν ὍΠΩΣ ΘᾺ, AAS x \ oe 5 ᾿ "- Ἃ ν» Ἁ ΄ ΄ ΄ 

τινὰ τοῖς γατα συυρερηχος ξοῖχος ὧν ety. LTTWS OF φέρεται ἢ YOUC7). 

τὰ wey γὰρ πλεῖστα τῶν ἀντιγράφων ἔχουσιν ὅτι. τοῦ χαϑόλου αὐτοῦ 
ἐστιν, τινὰ δὲ ὅτι οὐ χαϑόλου πος ἐστι. χαὶ ἢ usv δευτέρα γρα- 

20 φὴ σαφεστέρα dv εἴη, τουτέστιν ἐπεὶ μὴ χαϑόλου τὸ εἶναι Σωχράτην ζῷον" 10 

χαϑόλου γὰρ ἣν τὸ πρώτως χαὶ παντὶ ual ἀεὶ τῷ ὑποχειμένῳ ὑπάρχον" 7 δὲ ἀπό- 

δειζις τῶν τοιούτων. τὸ δὲ ἀλλὰ ποτὲ χαὶ πῶ 
Sy 

~> Μ “ \ 

Gor τ δαοὶν τι ΠΟΙΕ 
, s NG ΩΣ ” ae a sae Oh ‘ 

χατὰ ={WAPATOLDS τὸ CWwoV KATY YOPE UT Gt, SOT αν Ἢ O <WAOZTYS. TO OS χαι 

ee μὴ ed Sg - ΝᾺ Vamp ΤῊΝ ἌΡΕΙ ar - πῶς, ὅτι οὐ πρώτως οὐδὲ xa αὑτὸ ὁ Σωχράτης ζῷον, ἀλλ᾽ ἐπεὶ πᾶς ἀνϑρωπος 
ve ~ BU ee +_¢ = ΄ 2 τὰ pias. ὌΝ \ ἘΣ 25 ζῷον, πᾶν ὃξ ζῷον αἰσϑητιχόν, ὁ Σωχράτης 6: χαὶ ἄνϑρωπος χαὶ αἰσϑητιχός, 
διὰ τοῦτο ὃ Σωχράτης Cov Gat δὲ τὴν ἀπόδειξιν xal? αὑτὸ πρώτως 1 

τῷ ὑποχειμένῳ ὑπάρχειν. 7 δὲ ἑτέρα γραφὴ ἣ λέγουσα ὅτι τοῦ χαϑό- 
- la 5 

hop αὐτοῦ ἐστι ἤτοι τὸ χαϑόλου φησὶν ἐπί [te] tod χατὰ παντός, τουτ- 
raat 9 RN ~~» eae >. ~ 1, y ΄ _ 4™ ἘΝ ΨΌΣΑ 
SOTLY ξἐπξιῦὴ πᾶς ἀνϑρωπος SWOV, O14 TOUTO χαὶι “-οχράτης LWwov TAVTL 

1 προστέϑειχε R 5 ὥσπερ οὕτω R 6 ἐστιν om. R 8 τὸ R ἔστι U 

9.10 ἡ ἀπόδειξις εἶναι Sa 10 τοῦτο οὐκ ἔστι σωχράτης Sa', om. οὐχ R 11 post 

ἔμψυχον add. τὸ Sa ζώω Ua? 12 σωχράτει Ua?: ὁ σωχράτης RSa! 

13 ante σωχρ. add. ὁ Sa ἐστιν om. U 15 wt R τὸ αἰσϑητιχόν U 

16 ἐστὶ ζῶον Sa ὃν Sa: ἐστι RU 17 τοῖς delendum aut post συμβεβηχὸς adden- 

dum ταὐτὸν censuit Waitz Organ. II p. X post τοῖς add. py R gorxns om. Sa 

δὲ Sa: piv RU 18 τῶν ἀντιγράφων Sa: om. RU τοῦ] t οὐ ἃ 19 τινὰ--- 

ἐστι a: om. RSU ἡ π--ραφή] πρώτη 5 20 ante σαφεστέρα add. 7 λέγουσα οὐ 

χαϑόλου Sa ἂν om. U 21 γὰρ---πρώτως om. ὃ 22 τὸ δὲ asterisco ΔΕΙ͂Ν, 

cui tamen in mantissa nihil respondet a ὅτι om. καὶ 23 χατὰ RU: τοῦ Sa 

Post ἂν add. δῆλον S, δῆλον ὅτι a zat om. U 24 6 om. U 25 πᾶν-- 

αἰσϑητιχόν om. S αἰσϑητιχὸν ἀνάπαλιν ζῶον U, om. ἀνάπαλιν a δὲ σωχράτης 

Sa zat prius et zai αἰσϑητιχός om. S 26 ὁ Sa: xat RU 28 ἤτοι τὸ 

(τοῦ ἈΠ) --- παντός RUa?: τὸ ἀντὶ τοῦ (ἀντὶ τοῦ om. S) χατὰ παντὸς βούλεται δηλοῦν Sal 

τε delevi 29. p. 108,1 παντὸς δὲ ἀνθρώπου RUa? 



108 PHILOPONI IN ANALYT. POST. 18 [Arist. p. τ 094. 26] 

γὰρ ἀνθρώπῳ to ζῷον. ἣ et οὕτω φησὶ τοῦ χαϑόλου, χατὰ τὰ ἐνταῦϑα 25r 

παραδεδομένα λέγοι ἂν οὗ πρώτως τὸ ζῷον χατηγορεῖται᾽ τοῦτο δέ ἐστι 
δὴ 

τὸ αἰσϑητιχύόν: χατὰ παντὸς yap τούτου τὸ ζῷον. ἐπεὶ οὖν ἐπὶ τούτου 

χυρίως ἢ ἀπόδειξις ὅτι ζῷον, διὰ τοῦτο λέγοιτο ἂν χαὶ ἐπὶ Σωχράτους 
“τι ΠῚ Ψ' σ - ‘A ar ΝΥ \ , ΄ 4.) > ~ c (4 

5 δείχνυσϑαι ὅτι Cov. τὸ ὃὲ ποτὲ χαὶ πῶς ὡσαύτως ὡς χαὶ ἐν τῇ Bat 

Ἰραφῇ νοητέον, “τουτέστιν ἐπὶ Σωχράτους οὐ χαϑόλου to ζῷον ἀλλὰ ποτὲ 

χαὶ πῶς, ἀλλ᾽ οὕτως ὥσπερ χατὰ συμβεβηχός. δυνατὸν μὲν οὖν ἦν 
‘ ἣ κ , x A ‘ ae Ay ~ w ~ ΄ >) 2) he ΓΕ 

τὴν φϑαρτὴν πρότασιν χαὶ χατὰ συμβεβηχὸς τῷ ὄντι λαβεῖν, ὡς εἰ ἐλέγομεν 
cy fans , 5 > , Σ Ω ~ ~ ΄ \ ~ 

Σωχράτης λευχός Eat. GAA ἵνὰ τῶν φϑαρτῶν προτάσεων τὰς μᾶλλον 

10 ἐγγχιζούσας τῇ ἀποδείξει παραλάβῃ, διὰ τοῦτο παρέλαβε τὰς οὐσιώδη, ἐχούσας 
, ΄ ΄ ᾿ ΄ = = - ΠΟΣῚ ~ 

τὸν χατηγορηύμενον, οἷον ὅτι ὁ Σωχράτης ζῷον ἡ τι τοιοῦτον" χαὶ διὰ τοῦτο, 20 
. Vs , ΄ 

ἐπειδὴ τὰς τοιαύτας ἔλαβε προτάσεις, εἶπε τὸ ὥσπερ χατὰ συμβεβηκός. 

f ad τ ΄ ΄ ξ΄ ν 

p.75b26 ταν 6 ἢ τοιαύτη, avayxy τὴν Ἑτέραν wy χαϑηλοῦ 
“3 

΄ 

εἶναι πρότασιν χαὶ φϑαρτὴν χαὶ τὰ 

I> as , \ { vr re ὅν δ ὅν ~ - ΄ 

9 “ταν Ξ τ υαρτη DAKROYLL WWE δ x τον GVO πρητᾶ- 15 ταν 62, φησί, to φϑαρτὸν συλλογιζώμεϑα, ἀνάγχη τῶν δύο προτά 
Ss τ 

‘ >] ΄ % A ΄ ‘ 

σξων τὴν ἐλάττονα χαὶ φϑαρτὴν εἶναι χαὶ uy χαϑόλου. φϑαρτὴν μέν, 2% 
a 7 , ΄ "» >, ΓΞ ΟΕ) , 

διότι χαὶ TO συυπέρασμα φϑαρτόν, εἴ γε μὴ οἷόν τε ἐξ ἀναγχαίων οϑαρ- 
oN . , ΕΞ 5 as o v ᾿Δ 

τόν τι συυπερανϑῆναι, μὴ χαϑόλου δέ, ὅτι τὸ μὲν ἔσται τὸ δὲ 
5 v 5 ) , > ΠῚ ‘ > . 

οὐχ ἔσται ED ὧν, τουτέστιν ἐπειδὴ φϑαρτὴν εἶναι avayxy_ τὴν 
3 , , >. ΄ Ν A , πὶ ) Ὰ 

20 ἐλάττονα πρότασιν, ἀνάγχη χαὶ μεριχὴν εἶναι ταύτην. ἐφ ὧν γὰρ 
5 / Ἁ 3; ~ Vv \ aN 5 la ind ἣν Ss ~ 

ἀληϑεύξι, τὸ μὲν αὐτῶν ἔσται τὸ OF οὐχ ἔσται. ὅσον μὲν γὰρ αὐτῶν 
" v ~ Vv fed ‘ ( ἘΞ 5 " 

οὔπω ἔφϑαρται, τοῦτο ἔσται, ὅσον ὃς ἔφϑαρται, τοῦτο οὐχ ἔσται" 80 
. Vv Ν "ἢ Vv Ζ ‘\ ? 3x4 , 

ὧν ὃὲ TO μὲν ἔστι τὸ GE οὐχ ἔστι, τούτων TO xat ἀλήϑειαν χατηγορού- 
- 5 , > v ΄ o -. v ~ 

μενον μεριχὸν εἶναι ἀναγχη. οἷον et τις λέγοι ὅτι πᾶς ἀνῦρωπος ζῷον, 
2 ~ wv ¢ { , 5 ΄ Ἁ X >] ΄ A δ7ὺΣὯᾶ τ 

25 ἐπειδὴ πᾶς ἀνϑρωπος φϑαρτός, ἀνάγχη τοὺς μὲν ἐφϑαάρϑαι τοὺς ὃὲ εἶναι" 
‘ 

ef δὲ τοῦτος οὐ χαϑόληυ ἔσται τὸ navta ἀνϑρωπον ζῷον εἶναι ot γὰρ 
Ξ ~ y i “Ὁ “ὮΝ ΝΝ ΄ =~, a 

φϑαρέντες οὐ ζῷα’ ὥστε τὸ τινὰς εἶναι ζῷα μᾶλλον ἀληϑές. ὑεριχῆς δὲ 
ΕΣ» 

οὔσης τῆς ἐλάττονος προτάσεως ἀποδειχτιχὸν οὐ γίνεται συμπέρασμα. 

Τούτων οὖν οὕτως ἐχόντων οὐχ ἔσται ἐχ τῶν τοιούτων, φησίν, 

80 προτάσεων τὸ χαϑόλου συλλογίσασϑαι, GAR ὅτι νῦν. χυρίως wey 

γάρ ἐστι χαϑόλου τὸ χατὰ παντὸς χαὶ πρώτως χαὶ οὐ ποτὲ μὲν οὕτως 
: v Ἀ ) 5 or > > ew. ΝΑ ΄ Ἔλα y~ > > 

ἔχον ποτὲ 6 οὐχ οὕτως ἀλλ ast. τὸ ὃξ πάντα αἀνϑρωπον ζῷον εἶναι οὐ 

1 ἡ--ἰ συμβεβηχός om. Sa! ἢ om. a? τοῦ χαϑόλου scripsi: inv. ord. RUa? 

2 χατηγορῆται R 5 ws om. R 7 κατὰ Any een Ra*: χατασχευαστιχός U 

ἦν om. a? 8 zat om. U τῷ om. U λέγομεν RU 9 ante σωχρ. add. ὁ Sa 

11 δ οὔ za. om. U 12 τοιχύτας ἔλαβε τὰς προτάσεις a 13 τοιαύτη om. 

Arist. 14 xat τὰ ἑξῆς om. RS 15 post ἀνάγχη add. xat U 18 διότι R 

τὸ---τὸ RSUa (n, re. C): ᾧ---ὁ Arist. 20 ταύτην post ἀνάγχη colloe. U 21 ἔσται 

prius Sa: ἔστι RU? 21.22 ὃς--ὡὁἧς R: 6—6 Sal 23 δὴ a τούτων secripsi: 

τοῦτο RU: τούτου Sa τὸ tert. om. RU ἀλνηϑὲς RU: ἀχολουϑίαν al 24 ὅτι 

om. 8 27 οὐχ εἰσι ζῶα {Ὁ ἀληϑεύει Sa 28 post συμπέρασμα add. lemma 

“Ὥστε οὐκ ἔστι συλλογίσασθαι zaddhov, ἀλλ᾽ ὅτι νῦν Sa 29 δὲ Sa φησὶν é τῶν 

ἔν om. 5) τοιούτων Sa 90 μὲν om. Sa 
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, > } , , ~ ~ » χαϑόλου" οὐ χαϑόλου γάρ ἐστι νῦν ἀληϑὲς εἰπεῖν, ὅτι χαὶ of γενόμενοι ἄν- 38: 
ὕρωποι ζῷά εἰσιν καὶ οἱ γενησόμενοι (οὐ γὰρ εἰσὶν οὔτε of γενόμενοι 

v ov ΄ - wv » ΄ χων» οὔτε οἱ γενησόμενοι), ἀλλ᾽ ὅτι of νῦν ὄντες ἀνϑρωποι πάντες ζῷα εἰσιν 40 
on Beck ~ ~ ‘4 ῶλ \ OSs ᾽: . ,ρ ~ , > οὕτω γὰρ ἐπὶ τῶν φϑαρτῶν αἀληῦες τὸ χαϑόλου, οὐ μὴν ἁπλῶς. ἀλλ 
. ~ ΝΥ 3 A ἶ a » { ,ὔ ~ 5 ‘A A δι ~ οὐ τοιοῦτον TO εἰς τὰς ἀποδείξεις χαϑόληυ συντελοῦν ἀλλὰ τὸ ἁπλῶς σι 

> o \ o ~ χαὶ ob ποτὲ μὲν ὀὕτω ποτὲ δὲ οὐχ οὕτως εἶναι ἐφ’ ὦν χατηγορεῖται. i 
5 Vv wv ~ ~ 

οὐχ COTY apa τῶν φϑαρτῶν ἀπόδειξις. 

΄ 9) i fc ¢ Vv = κ 5 eae a 

p. 75b30 Ὁμοίως δ᾽ ἔχει χαὶ περὶ δρισμούς. 
σ f, ~ ~ Ξ ΄- \ ὥσπερ, φησί, τῶν φϑαρτῶν οὐχ ἔστιν ἀπόδειξις, οὕτως οὐδὲ δρισμὸν 

> ~ ΝΣ ΄ εὖ ~ , ΄ A Ἃ »: , 10 αὐτῶν. ἐνδέχεται εἶναι" πᾶς γάρ, φησίν, ὁρισμὸς ἢ ἀρχή ἐστι 
tp “" ΄ ΄ o> ΄ ΄ 

δείξεως ἢ συμπέρασμά τι 7 ἀπόδειξις ϑέσει μόνῃ brace 
! ~ y 5 ~ \ o ΄ ‘ ~ ΄ - 

ξειρηται GS ἕν τῷ ΠΕερὶ φῦ χὴς OTL τρια τὰ εἴδη τῶν ορισμων. ἢ υὲν γὰρ 
> ~ o > 7 ¢ \ > ~ \ > ~ 
Ex THs ὕλης εἰσιν, Οἱ GS EX τοῦ εἰοοῦς, Οἱ δὲ Ex τοὺ συναμφοτέρου" οἷον 

.Y ¢ ΠῚ ΄ vr ~ = 2 pet ea A 2 pans pie ‘ ‘ as = 

TOV Jowoy OPL.OWUEVOS EX τὴς ὕλης ξοξις ςξσιν ElvVat TOD TEDL THY χαρῆϊαν 50 

3 2 > \ ~ 2 pA pl ety A ΤῊΣ = > . ~ , 
15 αἵματος, éx ὃξ τοῦ εἰόους ὀρεξιν ἀντιλυπήσεως, ἐχ δὲ τοῦ συναυφότερηῦυ 

if 

as a? ΄σ a)? “ » > 5 ΄ e ζέσιν τοῦ περὶ τὴν χαρδιαν αἵματος δι᾿ ὄρεςζιν ἀντιλυπήσεως. of μὲν οὖν 
~ ~ » De ΄ - ἐκ τοῦ εἰόρυς ὁρισμοὶ ἀρχαί εἰσι τῶν ἀποδείξεων ai yap ἀποδείξεις ἐχ 
wr, \ ’ 3 Y, Ἃς et) τῶν αἰτίων τὰ αἰτιατὰ συλλογίζονται" αἴτιον 6& τῆς ὕλης τὸ εἶδος. διὰ γὰρ 

ι 28 fone πο τσ 6 INF Ὁ ’ ° > > > ῷ Fig ~ τὸ taravds etdos χαὶ ἢ tordds ἐστὶν ὕλη. εἰς ἀπόδειξιν οὖν τοῦ ϑυμοῦ 
» χρ. 

οἱ 

» ᾽ ~ 4. ~ ~ v 

Ἴσαιτο av τις ἐν ΠΣ hoyw τῷ ἀπὸ τοῦ εἴδους νι ay ἡρισμῷ τοῦτον τὸν sy 

nee. ὃ δεῖνα ὀρέγεται ἀντιλυπῆσαι, τοῦ ὀρεγομένου ἀντιλυπῇσα! Céer 
τὸ | περὶ τὴν χαρδίαν atua, ζέει ἄρα τοῦ δεῖνος τὸ περὶ τὴν χαρδίαν αἶμα. ϑδν 

ἰδοὺ γοῦν ἐν τούτοις τῷ μὲν ἀπὸ τοῦ εἴδους δρισμῷ εἰς ἀρχὴν τῆς ἀπο- 
δείξεως ἐχρησάμην. τὸν δὲ ἀπὸ τῆς ὕλης συμπέρασμα ἐποιησάμην ἀπο- 

25 Getcews* οὐ γὰρ οἷόν τέ ἐστιν ἀποδειχνύντα τὸν μὲν ἀπὸ τῆς ὕλης ἀρχὴν 

ποιήσασθαι ἀποδείξεως συμπέρασμα 6& τὸν ἀπὸ τοῦ εἴδους, διότι οὐ τὰ 
wv 3 ἊΝ ~ 5.) Vv . 5S ~ , 

ἴτια ἐχ τῶν αἰτιατῶν ἢ ἀπόδειξις πιστοῦται, GAR ἔμπαλιν ἐχ τῶν αἰτίων 5 a. 
΄ , 5 ~ 

τὰ αἰτιατά. ὃ μέντοι ἐχ τοῦ συναμφητέρου ὁρισμὸς ὁ αὐτός ἐστι τῇ ἀπο- 
‘ ‘il 

a ‘= , ~ Q / a 5 4 5 Ἂς ~ 

δείξει UOVA τῇ ϑέσει διαφέρων. Grote ἐν μὲν τῷ ὑρίζεσϑαι ἀπὸ τῆς 
ϊ il il rok ’ t i 

Cs ¥ » ΄ >) A ‘ tm A - ~ ‘ 

30 ὕλης ἀρχόμενοι λήγομεν ἐπὶ τὸ εἶδος, ϑυμὸν εἶναι λέγοντες ζέσιν τοί περὶ 

τὴν χαρδίαν αἵματος δι’ space 7 pe μὰς ἐν δὲ τῇ ἀποδείξει ἀνάπα 

τα ἐχ τοῦ τος ἀρχόμενοι χαὶ τς τες εἰς τὴν ὕλην. εἰ τοίνυν ive | | 
. 

1 od γάρ ἐστιν ἀληϑὲς χαϑόλου S post ὅτι add. χαὶ οἱ νῦν ὄντες ἄνϑρωποι Sal 

γεννώμενοι itemque vs. 2 a? 1.2 dvdowzor om. Sa 2 ζῷά εἰσιν post γενησόμενοι 

colloc. Sa ov—3 γενησόμενοι om. Sal ὃ νῦν οἱ RUa? 4. 8 ἀλλ᾽ 

οὐ τοιοῦτον om. S ὃ τὴν ἀπόδειξιν U GAR ἁπλῶς Sa 6 immo ἔχον sive (oiéy 

τ΄) εἶναι 7 ἄρα ἔστι U 10 7 om. RSa cf. vs. 89 1} 7 alt. om. a 12 ἐν τῷ 

Περὶ Ψυχ.} 11 p. 403429 sq. 13 post οἷον add. ὁ Sa 14 ὁριζόμενον R 
ἐρεῖ RSa εἶναι SUa: yap τὴν R meptzapotov itemque vs. 16 a 15 ὄρεξις U 

18 αἰτία S 18.19 διὰ---εἴδος om. Sa! 19 ὕλη ἐστίν Sa 20.21 τὸν τρόπον 

τοῦτον U 22 ζέει---αἶμα om. U 26 ἀποδείξεως om. RU 30.31 πεέρι- 

zapstov Sa 32 [χρώμεϑα] --- [χαὶ] λήγομεν conicio 89 post πᾶς add. 6 U 

ἢ prius om. RSa ef. vs. 10 τι ἀποδείξεως om. S / 
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ΓΦ. 

ἣ ἀπόδειξις ϑέσει μόνῃ πος δέδειχται δὲ ὅτι τῶν φϑαρτῶν 25v 
dX 

οὐχ ἔστιν ἀπόδειξις, συναποδεδειγμένον ἂν ean ὅτι οὐδὲ ὁρισμὸν τῶν φϑαρ- 

τῶν οἷόν τε ἀποδοῦναι. εἰ γάρ τις εἴποι τὸν Σωχράτην ζῷον εἶναι λογιχὸν 

10 

ϑνητόν, οὐ tov Lwxpatyy ὡρίσατο ἀλλὰ τὸν ee ἁπλῶς, εἴ ye ὃ μὲν 
΄ Φ ΄ , 

5 ὁρισμὸς ἀντιστρέφειν ϑέλει πρὸς τὸ Optatov, οὐχ ἀντιστρέφει GE πρὸς τὸν 
τ' τος Ν ἀν pe 5) iw at. ~ ~ ἜΣ 

Σωχράτην. τὸ ὃξ ϑνητὸν ἐν τῷ ὑπ ean χαϑόλου ἀνθρώπου παραλαμ- 
΄ , \ ΄ ‘ \ 

βάνεται ὡς πεφυχότος χατὰ τὰ ἄτομα ἀποῦνήσχειν, οὐ μὴν χατὰ τὸ Opt- 
aa ΄ v \ a = στὸν εἶδος. Tf ὡς γὰρ οὐχ ἔστι χατὰ τὸ Optotov εἶδος οἷον εἰπεῖν τὸ γελα- 15 

στιχόν, οὕτως λέγεται χαὶ δίπουν χαὶ χερσαῖον. 

10 p. 75b33 Αἱ δὲ τῶν πολλᾶχις γινομένων ἀποδείξεις χαὶ ἐπιστῆμαι, 
» , > 4 af σ τ x ΄ , , > , 

οἷον σελήνης ἐχλείψεως, δῆλον ὅτι ἢ μὲν τοιαίδε εἰσίν, αἴει 
5 z= ἊΣ 5 5» , ‘ ΄ > ΄ Co a) crm”: ! - ΄ 

εἰσιν, 4 δ᾽ οὐχ αἰεί, χατὰ μέρος εἰσίν. ὥσπερ δ᾽ ἢ ἐχλειψις, ὧσ- 

αύτως τοῖς ἄλλοις. 

Ἐπειδὴ εἶπε τῶν θοῦ τεῖν μὴ εἶναι ἀπόδειξιν, ζητεῖ περὶ τῶν ἀιδίως 20 
SN , > , > ‘ 

15 μὲν γινομένων φϑειρομένων OF χατὰ TH μεριχά, οἷον ἐχλείψεων. εἰ γὰρ 
~ Sk » 

ἑχάστη τῶν ἐχλε τα τὴ ἐστιν, πῶς ἐπὶ τούτων φαμὲν ἀπόδειξιν 
, » 4 

εἶναι; χαὶ φησὶν ὅτι ἐχάστη υὲν τῶν ἫΝ υέρος ἐχλείψεων οὐχ ἀποδειχτή, 
» ΄ 5 " \ \ ΄ ΄ “Δ 5" ΄ τ ΄ ex ari DUR ~ 

ἐπείπερ ἐστὶ γενητὴ zat φϑαρτή, ἢ δὲ ἀπόδειξις οὐχ ὡς ἐπὶ τῆσδε τῆς 
24 cA | ap eay re a ‘ Peri =X) σ [AoE > a \ Ξ ἐχλείψεως γίνεται τῆς χατὰ τήνδε τὴν ὥραν γινομένης ἀλλὰ χατὰ % 

20 τὸ χοινὸν εἶδος τῶν ἐχλείψεων, τῶν ὅσαι ὑπὸ τὴν αὐτὴν πίπτουσιν αἰτίαν. 
335? > ΄ ~ v ~ ΄ ΄-“ ΄ " , 

ἀλλ οὐδὲ ὡς μιᾶς οὔσης τῆς σελήνης, οὕτω ΄ποιούμεϑα τὰς ἀποδείξεις, 

ἀλλ ὡς εἰ χαὶ μυρίαι ἦσαν ὑπὸ τὴν ἀντίφραξιν τῆς γῆς ἐχλιμπανουσαι. 

ταύτην οὖν ἀπόδειξίν φαμεν χυρίως τὴν ἐπὶ τῆς ἐχλείψεως τοῦ ἡλίου 

τε. χαὶ τῆς σελήνης, διότι οὔτε ὡς ἐπὶ τησὸς τῆς ἐχλείψεως οὔτε 
΄ x v ~ ey ~ ~ ΄ b] 

25 ὡς ἑνὸς ὄντος τοῦ ἡλίου χαὶ μιᾶς τῆς σελήνης ποιούμεϑα τὰς ἀπο- 

δείξεις. ὥστε οὐ THOS τῆς ἐχλείψεώς ἐστιν Ἵ ἀπόδειξις ἀλλ᾽ ἁπλῶς ἐχλεί- 

Vews τῆς χατὰ τὰς αὐτὰς αἰτίας γινομένης, χἂν μυρία ἢ τὰ ἐχλιμπάνοντα. 
ee? > ~ , ~ A , a! ‘ σ 5 » ΟΣ , [δι] αὐτῆς μέντοι τῆς χατὰ τήνδε τὴν ὥραν γινομένης οὐχ ἔστιν ἀπό- 30 

Ὁ Ξ » = 4 [ 

δειξις, εἰ μὴ οὕτως ὥσπερ χαὶ τῶν ἄλλων φϑαρτῶν ἐλέγομεν εἶναι ἀπό- 

3 τὸν om. U 4 οὐ om. RU 5 τὸ RS: tov Ua 6.7 παραλαμβανόμενον RU 

8 fort. οὐ γὰρ ὡς οἷον RSa!: ὥσπερ Ua? fort. εἰπεῖν οἷον τὸ alt. om. SUa 

9 εἰπεῖν χαὶ Ua?: οὐδὲ τὸ ϑνητόν.. χαὶ τὰ λοιπὰ, τό te Sal: xal—yepoatov deleverim 

post χαὶ alt. add. τὸ Ua! 11 ἐχϑλίψεως a δῆλον χτὰλ. om. S τοιαίδε Ra 

(CMFup, corr. c): τοιάδε U: τοιοῦδε Arist. αἰεί RUa (A pn): ἀεί Arist. 12 εἰσιν 

om. U αἰεί RUa (A): ἀεί Arist. ἔκϑλειψις sic a 15 τὰ--ἐχλείψεων RUa?: τὸ 

μὴ συνεχῶς ἀλλὰ διακόπτεσϑαι χρονιχοῖς διαστήμασιν, οἷον ἔστω περὶ σεληνιαχῆς ἐχλείψεως Sa! 

16 post ἐστιν add. ἐχλείπουσα γὰρ ἣ σελήνη πάλιν φωτίζεται Sa 17 ἀποδειχτιχή U 

18 εἰσι γενηταὶ xat φϑαρταί U 20 τῶν prius om. R τῶν alt. deleverim 
ἐμπίπτουσιν Sa 21 πῆς om. RSa cf. vs. 25 22 ἀλλ we—24 ἐχλείψεως} ὥστε οὐ 

τῆσδε τῆς ἐχλείψεώς ἐστιν ἡ ἀπόδειξις, ἀλλὰ τῆς ἁπλῶς ἐχλείψεως Sa! ἐχλιμπανούσης U 

23 post tod add. τε R 24 ὥστε (post ἐχλ.) S 25 τῆς om. Ua? 26 wote— 

ἀπόδειξις om. Sal 27 τῆς om. RU 28 δι᾿ delevi τήνδε om. RU 
29 post ἐλέγομεν add. μὴ Sa! post εἶναι add. τὴν a? 
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- ~ , “ Ὁ \ ~ δειξιν, τῷ τὸ ἐν τούτοις χαϑόλου ἀποδείχνυσϑαι. τὸ αὐτὸ χαὶ ἐπὶ τῶν 90» 
παραπλησίων. 

v - Γ᾽ "» - Ρ. 75b 37 Ἐπεὶ δὲ φανερὸν ὅτι ἔχαστον ἀποδεῖξαι οὐχ ἔ 

sv ὦ 
ἢ ἐχ τῶν ἑχάστου ἀρχῶν, ἂν τὸ δειχνύμενον ὑπάρχῃ 

οὐχ ἔστι τὸ ἐπίστασϑαι τοῦτο. σι 

Ἔτι καὶ τοῦτο προστίϑησι τοῖς περὶ ἐπιστήμης δεδειγμένοις, ὅτι οὐκ 
ἀρχεῖ (εἰς) τὸ ποιῆσαι ἀπόδειξιν τὸ ἀληϑεῖς τε χαὶ ἀμέσους λαβεῖν προτά- 
σεις, ἀλλὰ χαὶ δεῖ οἰχείας τοῦ ὑποχειμένου ἀποδειχτοῦ εἶναι ταύτας. 
ἐὰν μὲν γὰρ εἴπω οὕτως, ὅτι πᾶς λίϑος χέχρωσται, πᾶν τὸ χεχρωσμένον 

10 σῶμά ἐστι, πᾶς ἄρα λίϑος σῶμα ἐστιν, ἔλαβον μὲν προτάσεις ἀληϑεῖς, 

ἀλλὰ χαὶ ἀμέσους (οὐδενὸς γὰρ ὅρου δέομαι μέσου πρὸς τὸ ἀποδεῖξαι 7 ὅτι ὁ λί- 40 

ϑος χέχρωσται 7 ὅτι τὸ χεχρωσμένον σῶμά ἐστιν), οὐ μὴν οἰκεῖος ὁ μέσος ὅρος 

τῷ ὑποχειμένῳ" τὸ γὰρ χεχρῶσϑαι πολλοῖς χαὶ ἄλλοις ὑπάρχει. δεῖ δέ, ὡς 

πολλάχις εἴρηται, τὴν ἀπόδειξιν ἐχ τῶν ἐχάστου οἰχείων ἀρχῶν γίνεσϑαι, του- 

15 τέστιν ἵνα ὁ μέσος ὄρος οἰχεῖος ἢ τοῖς ἄχροις χαὶ μηδενὶ ἄλλῳ χοινός. ὥστε, 

φησί, δεῖ οὐ μόνον ἐξ ἀληϑῶν χαὶ ἀμέσων ἀλλὰ χαὶ ἐξ οἰχείων τοῦ συμ- 

περάσματης ethyodat τὰς προτάσεις᾽ ἐπεὶ οὕτω, φησί, χαὶ τὸν Βρύσωνος 

τετραγωνισμὸν δεῖξαι δυνατὸν ἔχ τινων χοινοτέρων χαὶ μὴ ἐχ τῶν οἰχείων 45 

ἀρχῶν τοῦ προχειμένου. 6 μὲν οὖν ᾿Αριστοτέλης περὶ τοῦ Βρύσωνος τε- 

20 τραγωνισμοῦ τοσοῦτόν φησιν. 6 ὃξ ᾿Αλέξανδρός φησι τὸν Βρύσωνα ἐπι- 

χειρῆσαι τετραγωνίσαι τὸν χύχλον τὸν τρόπον τοῦτον. | παντός, φησίν, ἐγγρα- 1181 

φημένου ἐν τῷ χύχλῳ εὐϑυγράμμου σχήματος μείζων ἐστὶν 6 χύχλος, τοῦ 

δὲ περιγραφομένου ἐλάττων (ἐγγράφεσϑαι δὲ λέγεται ἐν χύχλῳ εὐθύγραμμον 

τὸ ἐντὸς τοῦ χύχλου γραφόμενον, περιγράφεσϑαι GE τὸ extds)* ἀλλὰ χαὶ ς 
id 9 ( , 

αξὺ tod te ἐγγραφουένου xat ΠΕΡΙ Τρ Σ ae εὐϑυγράμμου γραφό- 40 τῷ σι εὶ ὥς usta 

μενον εὐθύγραμμον σχῆμα τοῦ μὲν eS oreo ἐστὶν ἔλαττον τοῦ δὲ 

ἐγγραφομένου μεῖζον: τὰ ὃὲ τοῦ αὐτοῦ μείζονα χαὶ ἐλάττονα ἴσα ἀλλήλοις 

ἐστίν. 6 χύχλος ἄρα ἴσος ἐστὶ τῷ ustuth γραφομένῳ εὐθυγράμμῳ τοῦ τε 

ἐγγραφομένου χαὶ περιγραφομένου. ἔχομεν 63 παντὶ δοϑέντι εὐϑυγράμμῳ 
μ , ~ ’ Ν » 5» Ψ 80 ἴσον τετράγωνον συστήσασϑαι᾽ τῷ χύχλῳ ἄρα ἴσην tet pep ἔστι ποι- 

ἦσαι. ὃ μὲν οὖν ᾿Αλέξανδρος οὕτως. ἔλεγε δὲ 6 φιλόσοφο een τὸν 45 

1 τὸ ἐν αὐτῶ Ua?: μὴ ἐν τούτοις τὸ Sal post αὐτὸ add. δὲ Sa! 2 post παρα- 

πλησίων add. νοητέον Sa! 4 ἂν xth. om. S Ὁ τοῦτο om. U 7 εἰς addidi 

8 zat det scripsi: καὶ διὰ U: om. RSa ἀποδειχτοῦ scripsi: ἀποδειχτιχοῦ U: ἀποδειχτι- 

χὰς RSa ταύτας U: ἐπιστήμας RSa 9 μὲν om. R ὅτι om. Sa 11 ἀλλὰ 

om. Sa δεῖξαι R ἢ om. S: οἷον ἃ 12 τὸ χεχρωσμένον RU: 6 Altos Sa 

13 χέχρωται U 14 οἰχείων ἑχάστου Sa 15 7 RU: ὑπάρχη Sa 16 δεῖ 

φησιν Sa 19 ὁ μὲν οὖν RSa: καὶ ὁ μὲν U post τοῦ add. ὑπὸ τοῦ SUa 

post βρύσωνος add. γεγονότος Sa 20 post τετραγωνισμοῦ add. tod χύχλου Sa 

post φησιν add. ὅσον ἡ τοῦ παραδείγματος ἀπήτει χρεία Sa 22 σχήματος εὐϑυγράμ.- 
vov Sa! 24—p. 114,17 τὸ ἐντὸς---ἴσα ἔσται RUa? (27 τὴν δὲ R 30 ἄρα 

Sscripsi: ἵνα Ua?: om. ut ἴσον---ποιῆσαι R 30. 31 ποιήσασϑαι a? 31 οὕτως om. R 

post δὲ add. ὅτι RU Πρόχλον Ὁ ex Paris. 1917: πρόχλος ἈΠ" 
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αὑτοῦ διδάσχαλον ἐπισκήπτειν τῇ ᾿Αλεξάνδρου ἐξηγήσει, ὅτι, εἰ οὕτως ἐτε- 1181 

τραγώνισεν 6 Βρύσων τὸν χύχλον, ὑπο τῷ ᾿Αντιφῶντος τετραγωνισμῷ. 

τὸ γὰρ ψεταζὺ τοῦ Ey ieaganeyon χαὶ περιγραφομένου εὐϑυγράμμου γραφό- 
5 ie p) ~ 

wevoyv SARE ἐφαρμόζειν τῇ τοῦ χύχλου. περιφερείᾳ, τοῦτο καὶ ὁ Ἀντιφῶν 

5 we ἕως οὗ ἐφ papHagey, ὡς ἐχεῖνος ἔλεγεν, εὐϑεῖαν περιφερεία. ὅπερ 

ἀδύνατον" εἴρηται δὲ περὶ τούτου ἐν ταῖς Φυσιχαῖς. οὐχ ἂν οὖν ὁ "Apt 

στοτέλης τὸν Βρύσωνος tetpaywvicpov ὡς ἕτερον ὄντα παρὰ thy ἼἌντι- 50 

φῶντος παρετίθει, εἴ γε οὕτως 6 Βρύσων ἐτετραγώνισεν. ἐγὼ δέ, φησὶν 

ὁ Πρόκλος, χαὶ τὸ ἀξίωμα ψευδὲς εἶναι λέγω οὐ γὰρ ἀληϑὲς τὸ τὰ τοῦ 
. ~ 

GEXLDOL “- oh ἴω ς δ τὰ 
- - » os 

10 αὐτοῦ μείζονα χαὶ ἐλάττονα, ταῦτα ἴσα εἶναι ἀλλήλοις" 

υξίζονα υὲν εἶναι τῶν ἐς ἐλάττονα δὲ τῶν δώδεχα: ἀλλὰ δὴ χαὶ τὰ 
δ ΚΕ ΣΙ ΠΣ ~ Σ τιν ehact Wate SY SET AIC Ny 
ἐννέα Guntws τῶν μὲν δώδεχα ἔστιν ἐλάττονα, UStLOVa Of τῶν ὀχτώ᾽ χαὶ οὐ 

Vv > , > ἈΝ - 3 - - > ‘ 

που τὰ δέχα χαὶ τὰ ἐννέα ἴσα ἐστίν, ἐπειδὴ τῶν αὐτῶν, τῶν τε δώδεχα καὶ 
O27 

~ , ΄ , Ss wv s ~ ~ 

τῶν ὀχτώ, χαὶ μείζονά ἐστι χαὶ ἐλάττονα. οὐχ ἄρα, χἂν τοῦ αὐτοῦ, [τὸ ge 
~ 5 , , high) ὅν 

15 τοῦ τε ἐγγραφομένου χαὶ τοῦ περιγραφομένου, υξήζονά ἐστι χαὶ ἐλάττονα 1185 

ὃ χύχλος χαὶ τὸ μεταξὺ τοῦ τε ἐγγραφομένου χαὶ τοῦ TEP τεῦ ομένου 

τραφόμενον εὐϑύγραμιον. ἤδη διὰ τοῦτο χαὶ ἀλλήλοις ἐστὶν ἴσα, εἰ μή τις, 

a at cele ae τὸν ee OYTO μεταξὺ τοῦ ἐγγραφουένου χαὶ 
σ 

ἶ 0 ταουόζειν φησὶ τῷ χύχλῳ, ὅπερ 
Ἃ , >) 

20 sey ἀδύνατον᾽ "ἘΠ: ap edDeia αὐ ἐφαρυόζει. ὁ οὖν [Πρόχλος 5 
Vy , , , ~ 

ἔλεγε τετραγχωνίζειν τὸν Βρύσωνα τὸν τρόπον τοῦτον: παντός, φησί, τοῦ 
, , 5 ~ ν , 

ἐγγραφομένου εὐθυγράμμου μείζων ἐστὶν ὁ χύχλος, τοῦ 6s τ ΠΡ (eae IB 
3 > AN ~ " v ΄ Vv \ v is) 

ἐλάττων: οὗ δὲ ἔστι μεῖζον χαὶ ἔλαττον, τούτου ἔστι χαὶ ἴσον: ἔστι ὃὲ 
v 5 ΄ ~ ΄ » v » ~ \ 

ov χαὶ ἔλαττον εὐθύγραμμον τοῦ χύχλο"" ἔστιν ἄρα αὐτοῦ χαὶ ἴσον. 
> ~ \ a\ Vv > ~ σ > ad ce , 

U πρὸς τὰ Πρόχλου ὁξ ἔστιν EXELVO ELTELY, OTL, εἰ OVTWS 0 Βρύσων χατε- 
τῷ or ? α 

σχεύαζε τὸν τοῦ χύχλου τετραγωνισμόν, οὐδὲ κατεσχεύαζεν ὅλως ἀλλὰ τὸ 
» > ~ ~ Sar τ ΄ ‘ Petr , 

ς ἄρχης Ὥτξιτο. οὐὸξ Yap οἱ τὸν χύχλον τετραγχωνίζοντες τοῦτο ἐζύ- 1 

εἰ ὅτι > ~ ΄ v ΄ ») ΄ 

ovy, εἰ οἷον τέ ἐστι τῷ χύχλῳ ἴσον τετράγωνον εἶναι, ἀλλ΄ ὡς οἰόμενοι 
τῳ δ > cr ~ ΄ ~ ΄ ~ 

ν)έχεται εἶναι οὕτως ἐπειρῶντο pea) ἴσον τῷ χύχλῳ γεννᾶν. TH OF 
\ > , ΄ ΄ Ψ Ns σ \ 

30 νῦν παρὰ τοῦ []ρόχλου ὉΠ ὡς ἔλεγεν ὁ ἡυέτερος διδάσχαλος, ὅτι μὲν 
΄ yy > oy ~ 

ἐνδέχεται ἴσον εἶναι τῷ χύχλῳ τετράγωνον, εἴπερ ἄρα xat τοῦτο συγχωρη- 
- » ~ , 

είη, ἔδειξεν: οὐ μὴν δὲ χαὶ χατέγραψεν ἴσον τῷ κύχλῳ τετράγωνον οὐδὲ 
~ ͵ ~ 

πῶς ἂν τοῦτο γένοιτο ἐδίδαξεν, ὅπερ ποιῆσαι βούλονται of τὸν χύχλον τε- 
aX 

τραγχωνίξ ἕοντες. “oh ὃ ᾿Δριστοτέλης ὃὲ ὡς περὶ τετραγωνισϑέντος τοῦ χύχλου Wd 

35 ὑπὸ τοῦ Βρύσωνος, εἰ χαὶ μὴ γεωμετριχῶς, οὕτως εἶπεν. ὥστε οὐδὲ ἢ 

Os ξ 
Lp Ὁ , 

Πρόχλου ἐξήγησις προσφυὴς εἶναι φαίνεται. εἰ δέ τις καὶ συγχωρήσοι 

1 εἰ om. U 3 τῷ yap Ua? A ἐφαρμόζει R 6 om. R 5 post ἐποίει 

add. γράφων R 6 ἐν tats Dvatz.] ef. Philop. (XVI vol.) p. 31,3 sq. 7 tod (post 

mapa) R 8 ἀντετίϑει R φημι R 9 λέγω om. Καὶ 11 δώδεχα Ua*: 

τ R τῶν (post zat) R 12 épotws—15 ἐννέα om. a? δῴδεχα U: ta R 

14 τὸ μεταξὺ delevi 15 εἶναι Ua? post ἐλάττονα add. διὰ τοῦτο χαὶ Ua? 

16 τε post 6 colloc. R 17 post ἤδη add. zai ἢ ταῦτα Ua? 23 post δὲ alt. 

add. mote Ua? 27 ἥτει R 80 περὶ αὶ 81. 82 συγχωρηϑείη καὶ τοῦτο R 

84 δὲ T: om. RUa? 36 συγχωρήσει R 
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o " ΄ ty 
οὕτω τὸν βρύσωνα xutacxevdCery, 

μὲν 
νι 

ἔλαττον, 

Ἁ 

προς 

. >) 4 ~ 

ἐπὶ τῶν ἐστιν = 

΄ a Ἔα Vero 

ουηγενῶν αληϑής 

ΓΟ 

\ ΄ " ‘ Η 
χαὶ τούτου ἔστι χαὶ ἴσον. 

s “δ “" ~ nxn ’ ~ ~ 

οὐχέτι ἀληϑὲς τοῦτο. δείχνυται γοῦν παρὰ τῷ 

ὃ 

ἊΠ 
΄ ΄ 

γινομένων ὑπὸ 

εὐθεῖα 7 πάντως ἐχ τοῦ 

τῶν 
Ἁ 

O05 opt 

ΑΓΔ χαὶ τῆς ἐντὸς 

τῆς i> 

as ay ive (ons 

10 εὐθυγράυμου ἐλάττων 
aif se υξίζων χαὶ 

ty \ 55 

WELLOV% “AL 

ἀνημοιογενῆ εἶναι εὐθείας γὰρ χαὶ 

at eta (es, ἃς χαὶ χερατηειὸ pe 
δ ον 
ET 

>} » 

απειρὴν ONES 

> ree 

SOL 

ται πάσης 

Tetpov αὖ ἘΠ a ὀρθῇ π 

90 Ὡς γωνίαν ἐλάττονας χύχλους γράφοντες" 

(Arist. p. 7537] 

γεωμέτο 
χυχλίου τοῦ TAB ἢ ἀπ᾽ ἄχρας τῆς διαμέτρου τῆς ΓΒ π 

χύχλου. 
. ré 

διαμέτρου 

ας γώνιας 

χαλοῦσι. 

ἰρὴν ἴση ποτὲ γεν 

la Vv 

γενήσεται ἴση. 

113 

ὅτι 118. 
~~ 

WWELLOYV 

ΝΜ b} ~ 

EOTLY αἀντειπειν 

“ > v 
OTe οὐ EGTE 

ἀνομοιογενῶν 
> \ ~ ΄. 

97) ETL τοῦ μι- 

τρὸς ὀρϑὰς plunge! 2 

SL D7 
τῶν OF δύο 

τῆς τ τῆς ὑπὸ is nO 

πάσης ας γωνίας 

εὐϑυγράμμου 

25 εὐϑυγράμμου γωνίας 
Ὁ , ¢ AY \ 

δυνησώμεϑα διὰ TO 
΄ 

περιφερξίας ὑπόχεινται 
᾿ 

χαὶ τὸ παράδοξον, 

ὑξηϑῆναι δυναμένης χαὶ μειωϑῆναι 

σϑα! ὃ δυναν. έν qs υειοῦ- 

σεται 

οὔτε ἢ ἐ 

αὔςζομεν δὲ τὴν wey 

35 
ἐλά TTWY, 

οἷον ἐὰν τέμω thy [ διά- 

wstpov χατὰ τὸ [ἃ σημεῖον χαὶ τὴν [Ἢ εὐϑεῖαν δίχα χατὰ τὸ Z σηυεῖον χαὶ 
τ Ld Υ ap id 5 = = x ~ Yh mL 2 > id , 5 A 

χέντρῳ μὲν τῷ LZ διαστήματι 62 τῷ ZL χύχλον γράψω, οὗ ἡμιχύχλιον τὸ 
ε \ 5 Χ CaN as ~ 

THE, ἢ μὲν ἐχτὸς ywvin ἢ ὑπὸ ATH ηὔξηται, χαὶ πάλιν οὐδὲν ἧττον 
΄ »"» " > > ΄ > A ‘ 

πάσης ὀζείας ἐστὶν ἐλάττων διὰ tov εἰρημένον λόγον᾽ ἐπὶ παντὸς yap 
OF χύχὶ , δέδειχτο Ὰ te KOI They Ve WEST ne - Nae Ἐπ, on 
2d XOAAOD SOSLATAL TO SWOT LS τῳ ἵξωμ, ξεν ρῃ. χατὰ τὸν GAUTOV ὃξ THOTOY 30 

os \ ~ 5 A , 5 , 4 ΄ ’ 5 ΄ 

πάλιν τὴν τοῦ ἐντὸς χύχλου διάμετρον τεμὼν χαὶ ἐλάττονα χύχλον ἐγγράψας 
᾿ ~ ay 0) v ΄ oy aA v ’ > ~ ὌΝ " χα! τοῦτο ἐπ ἄπειρον ποιήσας ast μὲν αὔξω τὴν ἐχτός, μειῶ δὲ τὴν 

5 Ἁ Ww t 5 , >] ¢ , Vv ΄ 

ἐντὸς, χαὶ οὔτε ἢ ἐχτὸς γενήσεταί ποτε ἴση Ocetx εὐθυγράμμῳ οὔτε ἢ 
2 = Les a) Ne Be a ὍΣ aN > aN Vv = 2) ΚΑ Tp ἊΝ 2 aN 5 aN fy lad 

ἐντός, ἀλλ ἢ μὲν ἐχτὸς ἀεὶ ἔσται ἐλάττων, ἢ ὃὲ ἐντὸς ἀεὶ μείζων. οὕτω 
δ δ ΝΕ 2 N= Ve ~ a\ A) 3 , 5 a. Ve ‘ ‘ 

30 μὲν τὴν WEY EXTOS AVGW, UWELW GE τὴν EVTOS. ἀνάπαλιν δὲ αὐζῳ WEY τὴν 
5 ΄ ~ aL ‘ 9. a ΄ ~ Ἁ , 

Evtns, pst OF τὴν ἐχτὸς μείζονας χύχλους περιγράφων τοῦτον τὸν τρόπον. 
" ft) .7) ‘ ‘ = | -Ὁὁὦ 5 ? / 5 ‘ Ἢ ‘ 

ἐχβάλλω γὰρ τὴν ΓΒ διάμετρον ἐπ᾽ eddetas ἐπὶ τὸ E, χαὶ χέντρῳ μὲν 40 
A ~ πὶ ΄ , > 6 Vv, ΝΥ 

τῷ B διαστήματι 68 τῷ BI χύχλον γράφω, οὗ ἡμιχύχλ PZE. χαὶ 

δῆλον ὅτι τὸ CZE τυιχύχλιον ἐντὸς πεσεῖται τῆς AL’ εὐθείας διὰ τὸ Se- 
πω τς or i 5.5.9, νι τὰ Bo IN iad Lee ΣΦ ΣΝ ee ee ee 

35 δεῖχϑαι ὅτι ἢ ἀπ ἄχρας τῆς Crauétpov πρὸς ὀρϑὰς ἀγομένη πάντως ἐχτὸς 
΄ - ΄ o > 32 ~ 5 ~ 

πίπτει τοῦ χύχλου. ὅτι ὃξ οὐδὲ μόριόν τι τοῦ ἡμιχυχλίου τοῦ ἐχτὸς τοῦ 
VW? Ty 3 , , 4 ~ 5 ‘ ΄ - ’ a~s 

VZE ἐφάπτεται μορίγυ τινὸς τοῦ ἐντὸς ἡμιχυχλίου tod ΓΔΒ, δῆλον ἐν- 
τεῦῶς Bee ak - Ἐ, ΣΟ - ΄ oO? > ad ? ta τεῦῦϑεν. εἰ γὰρ ἅπτεται, ἀπὸ τοῦ σημείου, χαῦ ὃ ἐφαρμόζουσιν, ef τύχοι, 

3 τῶν μὴ ὁμογενῶν R 4 οὖν Ua? περὶ γεωμετρίας R: fort. παρὰ τοῦ yew- 

μέτρου 5 Σοῦ RU: πὸ a? 8 δὲ Ua? 10 ἐλάττων---εὐϑυγράμμου om. R 

18 21 

εὐϑεία RUa? 

13 ὁμογενῆ Ua? 
292 
aw 

πᾶσι μείζων Ua? 

Ua? 

29. 30 οὔτε μὴν thy 
é—a77] om. 28 ὀξείᾳ scripsi: 

éxtos a? 35 ἀπ᾽] d evan. R 

Comment. Arist. XIIT 3. Philop. in Anal. Post. 

alt. om. Ua? 22 γράφω Ua? 

29 ἐχτὸς Ua? 

7 RUa? 
μὲν ἐντὸς- 

om. R ὃ scripsi: 

8 
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τοῦ H, ἐπεζεύχϑωσαν ἐπὶ ta κέντρα τῶν xdxdwv, τό te B χαὶ to Θ, ἢ 118ν 

ἴση ἐστὶν ἣ OH τῇ ΘΓ" πάλιν ἐπεὶ τὸ Β χέντρον ἐστὶ τοῦ ἐχτὸς ἥμι- 

χυχλίου τοῦ ('ZE, ἴση ἐστὶν ἢ ΒΗ τῇ BI. ἀλλὰ ἢ ΒΘ χαὶ ἢ VO ἴσαι 

5 εἰσ τῇ OH: ἢ ἄρα HB ἴση ἐστὶ ταῖς BO, ΘΗ. τριγώνου ἄρα τοῦ 
\ HOB αἱ δύο πλευραὶ αἱ HO, BO τῇ μιᾷ τῇ HB ἴσαι εἰσίν, ὅπερ ἀδύνατον" 

HB, HO εὐϑεῖα. ἐπεὶ οὖν τὸ Θ σημεῖον χέντρον ἐστὶ τοῦ ἐντὸς ἡμιχυχλίου, 46 

0 

οὐχ ἄρα ἐφαρμόζει μέρος τι τοῦ ἐχτὸς χύχλου μέρει τινὶ τοῦ ἐντός. τέωνει 
> \ es ‘ CAEN ΄ x - Ἧς ἐν; Ε, 

ἄρα 6 ἐχτὸς χύχλος τὴν ὑπὸ ATH γωνίαν. χαὶ οὕτως ἐπ΄ ἄπειρον τῷ 50 

αὐτῷ τρόπῳ ἐχτὸς γράφων χύχλους ἐπ᾽ ἄπειρον μὲν thy ἐχτὸς γωνίαν 

10 μειῶ, αὔξω δὲ τὴν ἐντός: χαὶ οὐδέποτε ἢ ἐντὸς αὐξομένη ἴση γενήσεται 
= 5 = OK inte eS ye | , Sif? 5» ΄ te Dies a > 

τῇ bale Gk ἀεὶ πάσης ὀξείας eddvypduuov μείζων γίνεται. εἰ τοίνυν δέ- 
> 3, Nye, ~ 5 ~ ~ys / ἈΠ > 9. 4 >. 

Getxtat ὅτι ἐνδέχεται tod αὐτοῦ μεῖζον μέν τι χαὶ ἔλαττον εἶναι, οὐχέτι δὲ 

τ ἴσον διὰ τὴν ἀνομοιότητα τῶν μεγεϑῶν, χαχῶς ἄρα ὁ Βρύσων ἐλάμ- 

βανεν ὅτι, εἰ wsilov τοῦ χύχλου ἐστὶ τὸ πε ΠΕ ΡΟ ΠΈΣ εὐϑύγραυ μον χαὶ 

αἰφόμενον, ἔστιν ἄρα χαὶ ἴσον τὸ μεταξὺ τοῦ τε ἐγγραφομένου 1191 Vs \ 5 

15 CAATTOY TO εὐῚρ 
a) 

=~, os , - 5 \ a) = ~ ‘ / Ry ΄ x \ 

τοῦ περιγραφομένου" ἀνόμοια γὰρ χἀνταῦϑα ta μεγέϑη, λέγω δὴ τὸ 
ri ‘ 

\ ὶ 
εὐθύγραμμον τῷ χύχλῳ, ὥστε οὐδὲ ἴσα ἔσται. 

4 γὃ Ua?: HR 5 78 R: 79 Ua? 3 τῇ e τῆς corr. U? ἐπὶ τοῦ R 

θη alt. R: ὃγ Ua? 6 89 Ua?: $8 R 8 a78 R 10 post οὐδέποτε add. δὲ Ua? 
11 μείων Ua? γίγνεται Ua? 12 μέντοι R 13 χαὶ om. R 14 τὸ om. a? 

17 οὐδὲ scripsi!: οὔτε RUa?): ὅταν ἑκάστη γωνία τοῦ ἐγγραφομένου CUE ἅπτηται τῆς 
ὃξ ' 

περιφερείας τοῦ χύχλου. περιγράφεσϑαι δὲ περὶ κύχλον εὐθύγραμμον, ὅταν ἑχάστη πλευρὰ τοῦ 

περιγραφομένου σχήματος, ἅπτηται τῆς τοῦ χύχλου περιφερείας, ἐπεὶ οὖν φησιν ὁ βρύσων, 

τ τὸ μὲν περιγραφόμενον περί τὸν GBYO κύχλον τετράγωνον, τὸ εζηϑ, μεῖζόν ἐστι, τοῦ ἄβγὸ 

ε . χύχλου. τὸ δὲ ἐν τῶ αβγὸ χύχλ MS ἐγγραφόμενον τετράγωνον, τὸ ZABY, 

1 ἔλαττόν ἐστι τοῦ αβγὸ χύχλου. τὸ ἄρα μεταξὺ (f. 261) τοῦ τε (τε om. ἃ) 

ξηζῦ μείζονος τετραγώνου, καὶ τοῦ χλμν ἐλάσσονος ἐγγραφόμενον (γραφό- 

μενον a!) τετράγωνον, ὡς τὸ ξοπρ, ἴσον ἔσται τῶ αβγὸ κύχλω, τὸ μὲν 

οὖν μεταξὺ τοῦ τε μείζονος χαὶ ἐλάσσονος τῶν τετραγώνων, τὸ TH χύχλω 

ἴσον τετράγωνον εἶναι ἀληϑές. ἐν τίνι δὲ τόπω τῶν μεταξὺ σημείων τὸ ἴσον 

πίπτει Sahay οὐκ an τέδειξεν. ἔστω γὰρ φέρε εἰπεῖν 6 μὲν κύκλος ιβ΄ 
7 ~ ~ La d 1 ἘΞ ater ae ἊΣ , NS ἔλ a ἘΞ ΄ 

τινῶν. (οἷον add. a!) τὸ μεῖζον τετράγωνον, τις. τὸ δὲ ἔλασσον τετρά- 
σ ἔρνος χαὶ τοῦ ἐλάσσονος ἔσται ἴσον τῶ χύχλω TH -- 

’ 3 ΄ - τ ‘ - 

ywvov, η΄. οὐχ ἁπλῶς οὖν, τὸ μεταξὺ TOD με 

zai’, wa’ te xalty’, χαὶ ἘΠῚ ora, 
wy (οὶ τῇ Ο᾽ 

“oO 
° 
ἴω. 
R ἘΠῚ vy 

1 g 2 x [Ὁ cp τῶν αὐτῶν ιβ΄ ὄντι, ἀλλὰ τὸ ἐν ἴσα 
Ξ Κορε οτος ae ΤΙΝ = : : 

μεταξύ εἰσι τῶν te’. ἀλλ᾽ οὐχ εἰσὶν ἴσα τοῖς ιβ΄. ἔδει γοῦν κάχεϊῖνον οἰχείως τῇ γεωμετριχῇ ἐπι- 

στήμη παραδοῦναι, χατὰ ποῖον σημεῖον τῶν μεταξύ, πίπτει τὸ ἴσον τετράγωνον. χαὶ μὴ ἁπλῶς 
“ ‘ ’ > 3 , > 

οὕτως, τὸ μεταξὺ ἴσον ἀποφαίνεσϑαι. ef δὲ καί τινι ἀποδείξει ἐχρήσατο, ὡς ὃ τοῦ ἀριστοτέληυς 
: 2 : an: ΤΩΣ : 

αἰνίττεται λόγος, ἀλλ᾽ οὐχ ἐκ τῶν τῆς γεωμετρίας οἰκείων ἀργῶν ἐστιν ἡ ἀπόδειξις. τοῦτο δέ φασι 

χαὶ ἀντιφῶντα πεποιηχέναι, γραμμὴν εὐϑεῖαν ἐφαρμόσαντα τῇ τοῦ χύχλου περιφερεία ὡς ἐχεῖνος 
5 : ς Rs, Ben 

ἔλεγεν, ὕὅπέρ ἐστιν ἀδύνατον. μόνος δὲ ὁ ἀρχιυιήδης δοχεῖ τούτου ἐπιτυχεῖν, ὡς ὁ ϑέων ἐν TO πρώτῳ 
- - A , , > ‘ > - ν - 

τῶν τῆς συντάξεως ὑπομνημάτων φησίν, ἐχϑεὶς τήν τε ἀπόδειξιν, χαὶ τὴν τοῦ σχήματος κατα- 
- ~ » - > Ἃ 7 τῆς ἐκ τοῦ χέντρου, διπλάσιον Ἄν αν 

] 
- 5 . » ~ > ‘ ~ > . "Ἀγ ᾿ - , μὴ ‘ 

εἶναι τοῦ χύχλου. δείχνυται δὲ τοῦτο διὰ τῆς εἰς TO ἀούνατον ἀπαγωγῆς. τουτέστιν, OTL TO 

Aa . as, . 
δείχνυται TO ἐχ τῆς περιμέτρου τοῦ χύχλου, χαὶ 

ἥμισυ τοῦ ἐκ τῆς περιμέτρου TOD κύχλου, καὶ τῆς ἐχ τοῦ χέντρου, οὔτε μεῖζον δύναται εἶναι 
ie | rr ΠῚ 1 ? 

; x Ss ΄ - 5 \ ~ ΄ , ὠδεχάτω τῶν στοιχείων, πολλὰ τῶν ἐχεῖσε θεωρημάτων δείχνυν- ς 
rhe oe salen ς ss 

οὔτε EAAGSOV, ὡς χαὶ EV TU 

» 

ΕΥ - ᾿ i” >. > 5 ~ 2 Ie 

ται, διὰ τῆς τοιαύτης ἀποδείξεως. ἀλλὰ ταύτης ἐπιλαμιβανόμενοί τινες τῆς ἀποδείξεως, φασίν, 
: at Ser ; : - 
ὡς ἐπὶ υὲν τῶν ὁμογενῶν, τὸ δειχνόμενον μήτε μεῖζον εἶναί τινος, μήτε ἔλαττον, ἴσον εἶναι 
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p. 75b41 Κατὰ χοινόν te yap δειχνύουσιν οἱ τοιοῦτοι λόγοι, ὃ 

---. \ v , ? 
τι μειὴν χαὶι ἔλαττον, τηυτηῦ εἰν (ὃν 

ον ey ged 
lo γὰρ οὗ 

ἐδόχει δειχνύναι τὸν τοῦ χύχλου τετραγωνισμὸν 6 Ββρύσων, οὐχ ἴδιον γεω- 

μετρίας ἀλλὰ χοινὸν χαὶ ἄλλων πλείστων, χαὶ μᾶλλον διαλεχτιχῆς τὸ τοῖς 
΄ ~ \ > we ᾿ 5 AY - a ~ 

τοιούτοις χρῆσϑαι xat οὐ γεωμετρίσς, διότι μὴ Ex THY ἀρχῶν τῶν γεω- 

μετριχῶν τὸ προχείμενον δειχνύουσιν. 

- ? b} ~ “» , “ 5 

p.76a1 Οὐκοῦν οὐχ ᾧ ἐχεῖνο ἐπίσταται ἀλλὰ κατὰ συμ- 
τ > \ Ἃ > > Pie vues ee Lr, 

BeByxoc* οὐ yap ἂν ἐφήρμοττεν ἢ ἀπόδειξις xal Ex ἀλλο γένος. 

Εἰ μὴ 2% τῶν ἀρχῶν, φησί, τῶν οἰχείων ἐδείχνυξΞ τὸν τετραγωνισμὸν 

Y αὐτὸ ahh éx τῶν χατὰ 
ἈΝ ΄ , 5 , Pi Ae, 3 \ 4“) is \ SalAn δὲ ᾿ ᾿ 

συμβεβηχὸς ὑπαρχόντων ἐδείχνυε. τί δέ ἐστι τὸ xa) αὑτὸ ἀλλὰ uy χατὰ 
oO Ω aye = ‘ minseric me = 4 as 

συυβεβηχὸς δειχνύναι, ξῴεςης ἐπυηγᾶγξν. οτι ταν γινώσχωμέν τι EX 

‘ v » » an 

at “at ἴσην, ἐξ ov 26V 

τῶν οἰχείων αὐτοῦ ἀρχῶν χαὶ μὴ ἔχ τινων χοινοτέρων δυναμένων χαὶ ἄλλοις 10 

᾿ ἘΠῚ 3 : : : 
ἐχείνω, πάντως ἀληϑές. ἐπὶ μέντοι τῶν Etepoyev@y, οὐχ ἔχει οὕτως, zal φασὶν ia 

τὸ λεγόμενον, οὕτως. ἔσ f 
, >. = me ta ἊΝ ᾿ aA 5 oa x e 

εγράφϑωσαν ἐφ᾽ ἑχατέρας τῶν a3, BY εὐθειῶν, ἡμιχύχλια, τὰ GOS, FEY. ἐπεὶ οὖν ἐχατέρα 
τ b) i it ? δι | 

» 
ει 37. εὐϑει a w γάρ φασι γωνία ὀρϑὴ περιεχουένη ὑπὸ τῶν δῇ, 

‘ 

τῶν ὑπὸ G36, χαὶ E97 γωνιῶν, ἴσαι εἰσίν, ἡμιχυκλίων γάρ a 

εἰσιν. ἐλάττων δὲ ἡ ὑπὸ μὲ τῆς ὑπὸ Ady, tH ὑπὸ EBY 
pak mie SNe SN 9 , An 
τῇ (sy τῇ ὑπὸ 36. προστεϑείσης ἄρα τῆς ὑπὸ ἄβὸ, 

τῇ ὑπὸ aBe, ἔσται ὅλη f ὑπὸ 68, ὅλη tH ὑπὸ a7 ἴση. 

ahh 
t Ω μὲν ὑπὸ δβγ, ὀρϑή ἐστιν. ἡ δὲ ὑπὸ ὃβε, οὐχ (ἢ 

5 
ὀρϑή. πρὸς οὺς ἐροῦμεν, ὅτι χαὶ ὑμεῖς ἑτερογενῆ Getawoete 

ἴσα. ἡ μὲν γὰρ ὑπὸ ὃβε, γωνία, ὑπὸ περιφερειῶν περι- 
, pj ’ - 

ἔχεται. ἡ δὲ ὑπὸ ἀβγ, εὐϑύγραμμός ἐστιν. ὃ γοῦν συμ- 

βαίνει τῇ ἡμετέρα ἀποδεί 

τινα ἴσα ἀλλήλοις εἶναι, μὴ ὅμοια δέ, τοῦτο χαὶ τῇ εἰρη- 
a x 

". χαὶ 

Set, τὸ δειχνύειν ἑτερογενῆ μέν β Ύ 

x , ᾽ ΙΝ ¢ ~ ᾽ 

μένη. δειχνόει γὰρ χάχείνη τετράγωνον μέν, ἴσον χύχλω εἶναι, ἑτερογενὲς ἑτερογενεῖ, ob μέντοι 

ὅμοιον. ὅτι δὲ δυνατὸν ἐτερογενὲς ἐτερογενεῖ ἴσον ilies zat ἀπὸ τούτου δῆλον ἔσται χαὶ 

ἀναντίρρητον 
2 Pte ΩΣ ΡΞ ie ἡ ἧς opie ae yWVGY, TO AYO. καὶ διάμετροι αὐτοῦ ἤχϑωσαν, αἱ ay, 63. zal γεγράφηω 

ἐπὶ τῆς αὖ, ἡμιχύχλιον, τὸ ald. ἐπεὶ οὖν οἱ κύχλοι πρὸς ἀλλήλους εἰσὶν 

ὡς δέδειχται THM στοιχειωτῇ (στοιχείω τῷ al), ὡς τὰ ἀπὸ τῶν διαμέτρων 

TET, ἄγωνα, ἔστι δὲ τὸ ἀπὸ τῆς σῇ, διπλάσιον τοῦ ἀπὸ τῆς δὸ, τὸ ἄρα δδὃγ ἧμι- 

χύχλιον, διπλάσιόν ἐστι τοῦ ἀζὸ ἡμιχυχλίου, 6 (7 41) ἄρα δεδη (ἃ om. S) 

τομεύς, ἴσος ἐστὶ tH αζὸ ἡυιχυχλίω. χοινὸν ἀφηρήσθω, τὸ χ(]. ἢ) ἀὃ τυῆμα. 

λοιπὸν ἄρα τὸ GEO τρίγωνον, τῶ ἡσζὸ prvisxw ἴσον (ἴσα a!) ἐστίν, ἕτερο- 
; 
ὶ Σ ἐτερογενεῖ. 

Ὁ 

ἴω 
le 

Px sean > 

= ¥ 

» τ ν᾿ 3 - 4 ν᾿ , bd 3 ~ , 

ἔστω γὰρ χύχλος 6 ἀβγὸ, περὶ χέντρον τὸ E. χαὶ ἐγγεγράφϑω ἐν αὐτῶ τετρά- 

ἐν ἄλλοις δὲ πολλοῖς τοῦτο δείχνυται, περὶ ὧν οὐ γρεία νῦν λέγειν. ἐπὶ 

σαφήνειαν δ᾽ ἐπανητέον τοῦ ῥητοῦ Sa! 3—6 τὸ γὰρ---οὐ (uy R) γεωμετρίας RUa?: | f 7 ] 
δ we ΣᾺ " 
Ἰὸ yao ἐκ τοῦ μεταξὺ τοῦ μείζονος χαὶ τοῦ ἐλάττονος, zat? ὃ ἐδόχει ὁ βρύσων τετραγωνίζειν 

τὸν χύχλον, οὐχ ἴδιον γεωμετρίας, ἀλλὰ χοινὸν χαὶ ἄλλων πλείστων, καὶ μᾶλλον διαλεχτιχῆ 

προσῆχην, ἢ γεωμετρία Sa! 0. τ 2% τῶν γεωμετριχῶν ΠΝ 88 9 οὐ xth. om. S 

ἐφήρμο ev U ἡ ἀπόδειξις post γένος colloc. αὶ 11 τινων R ef. vs. 14: τῶν SUa 

12 μὴ, quod ante za? colloc. libri, transposui 14 αὐτοῦ om. S 
8* 

. 
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΄ ΄ ἈΝ ιν ~ \ -) ΄ vv A) > ~ 

ὑπάρχειν. χαὶ Gta τοῦτο χαὶ ἀνωτέρω ἔλεγε μὴ εἶναι τῶν φϑαρ- δῦν 
ew. > at, - SON ᾽ ἐγ od > a) aes = ae \ 2 

τῶν ἐπιστήμην μηδὲ ἀπόδειξιν, εἰ μὴ οὕτως ὥσπερ χατὰ συμβεβη- 

χός, χατὰ συμβεβηχὸς λέγων τὸ ἀπό τινων χοινοτέρων ποιεῖσϑαι τὴν 
> > 

ATOOSLELY. 

2 ~ " v = , ) 
5 p. 7626 Οἷον τὸ δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ἔχειν, ᾧ ὑπάρχει xa αὑτὸ 

\ > , > 

TO εἰρημένον; Ex τῶν ἀρχῶν τῶν τούτου. 

r Vv To 4 - Ψ' {- fn = = ἢ id Ἁ man ἊΝ lv 0 ὃ ως oe ae -ς A 

ᾧ γὰρ τριγώνῳ ὑπάρχει ual)’ αὑτὸ τὸ δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ἔχειν 
- b) > Β] - ΄ - 

χαὶ ἀποδείχνυσι τοῦτο οὐχ ἔχ τινων χοινοτέρων GAA ἐχ τῶν οἰχείων τοῦ 1ῦ 

ὑποχειμένου | ἐπιστητοῦ ἀρχῶν. οἷον δείχνυσιν, ὅτι τοῦ τριγώνου at τρεῖς 1191 
΄ ᾿ \ 5 - " δ. ὍΣ 5 κι ΄ - - δ να σ 

10 γωνίαι δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσαι εἰσίν, ἐχβαλὼν ulav τῶν πλευρῶν χαὶ δείξας ὅτι 

at δύο ὀρϑαί, ἢ τε ἐντὸς χαὶ ἢ ἐχτὸς ταύτης ἐφεξῆς, ταῖς τρισὶ ταῖς ἐντὸς 
y ε ΠΟΥ πε ε τῷ ~ 

ἴσαι εἰσίν, ὡς γίνεσϑαι συλλογισμὸν τοιοῦτον αἱ τρεῖς TOD τριγώνου γωνίαι 
ΕΝ as Ε Ps ; ἧς Be SS f se μιᾶς τῶν πλευρῶν προσεχβληϑείσης δύο ταῖς ἐφεξῆς ἴσαι εἰσί" δύο dé at 10 

ἐφεξῆς δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσαι εἰσίν: at τρεῖς ἄρα τοῦ τριγώνου γωνίαι δυσὶν 
ΡΥ (ἢ we, of ate co Sh Ὁ > alas a7 5 ~ v Sey, Ne. b) 15 ὀρϑαῖς ἴσαι εἰσίν. ὅτι δὲ at ἐφεξῆς δύο ὀρϑαῖς ἴσαι εἰσί, δείκνυται ἐκ 

>) ~ ” Vv as € ~ ” avs 5 ‘ re Cas ὌΝ σ τοῦ δύο τὰς ἐφεξῆς ἣ ἴσας δύο ὀρϑαῖς ἣ δύο ὀρϑὰς εἶναι. πόϑεν δὲ ὅτι 
a? ae! » “ yy a7 > ~ ” ῷ 51 ἢ ΄ > > ~ σ΄ ~ 
δύο at ἐφεξῆς 7 ἴσαι δύο ὀρϑαῖς ἣ (δύο) ὀρϑαί εἰσιν; éx τοῦ ὅρου τῶν 

~ ~ ~ ~ \ 3 ~~ 

ὀρϑῶν γινώσχομεν ὅτι, ἐὰν εὐθεῖα ἐπ᾽ εὐϑεῖαν σταϑεῖσα tac ἐφεξῆς γω- 

vias ἴσας ἀλλήλαις ποιῇ. ὀρϑὴ Exatéox τῶν ἴσων γωνιῶν ἐστι. χαταντή- 
> 5 ~ BAG - 20 σαντες οὖν εἰς τοὺς ὅρους χαὶ τὸς ἀρχὰς τῆς γεωμετρίας οὐχέτι περαι- 15 

~ OG ed! ~ ~ ~ , > 

τέρω ζητοῦμεν. GAN ἔχομεν ἐχ τῶν γεωμετριχῶν ἀρχῶν τὸ τρίγωνον ἀπο- 
nN >) ΄ 

δεδειγμένον. | 

1 ἀνωτέρω] 6. 8 p. 18} 24 sq. ὃ. 4 τὰς ἀποδείξεις R δὸὺσῦ 6 τὸ xth. om. S 

7 xa? αὑτὸ ὑπάρχει a post ἔχειν add. tas γωνίας. ὅϑεν a 8 ἀποδείχνυται Ua 

I—19 ἐπιστητοῦ νιῶν ἐστι RUa? (10 δύο R 11 éxtés—évtos R ἐφεξῆς 

ταῖς scripsi: inv. ord. RUa? 12 γίγνεσθαι RU 13 δυσὶ ταῖς a? 

at 600 δὲ R 14 δύο (post ἐφ᾽) R 15 δυσὶν a? ὀρϑαί εἰσι alt. 1. R 

16 7 prius Ua: zai R δυσὶν (ante ὀρϑαῖς) a? itemque vs. sq. ὀρθαῖς 7 80 

om. R 17 7 prius om. R 650 ὀρϑαῖς 7 om. R δύο tert. addidi 

19 ἀλλήλοις RU post ὀρϑὴ add. ἄρα R): ἐπιστημῶν (ἐπιστητῶν S) ἀρχῶν, ὅπως δὲ 

δείχνυσιν ὁ γεωμέτρης τὰς τοῦ τριγώνου γωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς fous εἶναι, χαὶ πρότερον μὲν εἴρηται, 

a zat νῦν δ᾽ (δ᾽ om. 5) ἀναμνήσομεν. ἐχβάλλων yap τὴν μίαν 
πλευρὸν; 205 ποῖ νοῦν ere DNELae NE ἢ ΠΣ πλευρὰν, τοῦ τριγώνου ἐπ᾽ εὐϑείας, ὡς τοῦ oie τὴν generate 

ὃ, δείκνυσι τὴν ἐχτὸς τὴν ὑπὸ GY, δυσὶ ταῖς ἐντὸς, τῇ τε ὑπὸ 

σὴ β (1. αβ7), xat Baz, ἴσην. καὶ κοινῆς προστιϑεμένης τῆς ὑπὸ 

γβ, πάλιν εἰσὶν ἴσαι, αἱ ὑπὸ ἄβγ, Bay (βγᾶ S), ox (aa S), 

τῇ ὑπὸ αγβ, a7. ἀλλ᾽ (ἀλλὰ γωνίαι a!) at ὑπὸ αγβ. a6, δυσὶν 

ὑρῦα ὃ 
ὶ 

is ἴσαι εἰσίν. πάλιν δὲ ὅτι αἱ ἐφεξῆς δύο γωνίαι at ὑπὸ αγῇ, 
, β Y δ 

ae δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσαι εἰσί (πάλιν---εἰσί om. al), δι᾿ ἑτέρου δεί- 

ἄνυται ϑεωρήματος, οὗ ἡ πρότασίς ἐστι τοιαύτη. ἐὰν εὐθεῖα ἐπ᾽ εὐϑείας σταϑεῖσα ONE ποιῆ;, 

ἢ δύο ὀρϑὰς, ἢ δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ποιήσει (ποιήσῃ a!). τοῦτο δὲ αὖϑις διὰ τοῦ ὅρου ὅς φησιν, 
> ᾿ς 

ὅταν εὐϑεῖα ἐπ᾽ εὐθεῖαν (εὐϑειῶν a!) σταϑεῖσα γωνίας ἴσας ἀλλήλαις moth, ὀρϑή ἐστιν ἑχατέρα 
τω " ~ 1 ς " δ ~ 2 ~ Ὺ 

τῶν ἴσων γωνιῶν Sal 21 ἔχομεν post γεωμετριχῶν colloc. R: post ἀργῶν Sa! 
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4 N >) Ὗ Ν᾿ ? ΄ 4 » - , Ψ 2 ΄ "» ΄ pee 

p. 7628 Wot et xa αὑτὸ χἀχεῖνο Onapyet wm ὑπάρχει, avayxy 269 
x κε 

ι 
\ , 5 ~ ~ , 

τὸ μέσον ἐν τῇ αὐτῇ συγγενείᾳ εἶναι. | 

Εἰ χαϑ᾽ αὑτό, φησίν, ὑπάρχει ὃ χατηγορούμενος ἐν τῷ (προβλήματι 1191 
~ \ > ~ 

TH) ὑποχειμένῳ WAS. 1άρ φησι περὶ οὗ προσεχῶς εἶπε, τουτέστι τὸ τρί- 
> ~ x ~ ν ν b) , . 

5 jwvov δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ἔχειν), avayxy τὸ βέσον; Gt” οὗ τοῦτο δείχνυται, 
> ~ P) ~ , τ τὶ ~ ald 

ἐν τῇ αὐτῇ συγγενείᾳ εἶναι τῶν ἄκρων. ἔστι δὲ μέσος ὅρος τὸ τὰς 
- ΄ , τ: Ἁ ~ a] Ἁ 

ἐφεξῆς δύο γωνίας τοῦ τριγώνου τρισὶ ταῖς ἐντὸς ἴσας εἶναι" ταῖς γὰρ τρισὶ 
‘ ~ Vv > 

i] 
~ ) ( ( ΄ . ~ ‘ 

τοῦ τριγώνου zal)’ αὑτὸ ὑπαρχξ! τὸ δύη τὰς ἐφεξῆς ἴσας εἶναι αὐταῖς, χαὶ 50 
Q7 

πάλιν δύο ταῖς ἐφεξῆς xa αὑτὸ ὑπάρχει τὸ δύο ὀρϑαῖς to 2 ὅλ 
- ~s 4 

εἰναι, μᾶλλον 

10 δὲ [εἰ] ὅτι δύο ὀρϑαί εἰσιν, ὡς ὃ δρισμὸς τῶν ὀρϑῶν ἔδε τὸ χαλῶς ἄρα 

Vv a b « 
‘ ΄ ΄ ~ 

εἴρηται ὅτι, st ὁ χκατηγορούμενος ἐν τῷ προβλήματι xa αὑτὸ ὑπάρχει τῷ 

ὑποχειμένῳ, πάντως χαὶ ὃ μέσος ἐν τῇ αὐτῇ ἜΑΡΙ ΡΞ ἔσται τῶν 
» ~ nt , , 

dupwy* τοῦτο δὲ χαὶ πρότερον αὐτάρχως ἀποδέδειχται. | 

1 > YS) ΄ Ψ' 5 3 ~ wen 

p. 7629: Et δὲ μή, GAN ὡς τὰ ἁρμονιχὰ δι ἀριϑμητιχῆς. 20. 
u 

. ΄ , > ~ ~ «+ ΄ "» χω» 

15 Et μή, φησίν, ἐχ τῶν τοῦ ὑποχειμένου οἰχείων ἀρχῶν 7 ἀπόδειξις γίνοιτο 85 
x0 > ~ " ~ ~ ΄ ‘ 

ἀλλ &% τῶν ἀρχῶν τῆς ἜΠΟΣ ας τῆς προσεχῶς περιεχούσης χαὶ τὴν 

προχειμένην, ἀνάγκη τὴν ἀπόδειξιν ex ταύτης γίνεσϑαι, ce τῷ ὄντι ἐστὶν 
SNe > > . ΄ vs ΄ ΠΌΜΑ ~ > 

ἀπόδειξις. οἷον εἰ τὰ ἁἀρμονιχὰ δειχνύομεν διὰ τῶν ap 

μητιχῆς᾽ ὃ γὰρ μουσιχὸς σύμφωνόν φησιν εἶναι τὴν 
(2 ἊΝ ΄ id ΄ 

= 

90 τύχοι, ἁρμονίαν, διότι ἢ τοιαύτη ἁρμομία τὸν ἐπίτριτον Ξχει λόγον ὃ δὲ 
΄, > > o ΄ - ΄ 

ἐπίτριτος σύμφωνος. OTL δὲ σύωφωνος ὃ τοιοῦτος λόγος. οὐχ ἂν δείξειεν 
‘ (eu > 

υφώνων λύγων διαλέγεσϑαι, οἷον ὅτι 40 ΄ τι ‘ 

6 ἁρμονιχός" dowuytincd γὰρ τὸ περὶ coud 
΄ , , 2 - 

ὃ η΄ ἐπίτριτος ὧν πρὸς τὸν ς΄ xal σύμφωνός ἐστι διὰ τὸ χοινῷ μέτρῳ 
- 

μετρεῖσϑαι aoe onus’ ἢ γὰρ δυὰς τρισσάχις μὲν τὸν ς΄ μετρήσει, τετρά- 
aX v a. σ 5 \ ~ » “ « 

95 χις ὃὲ TOV ni - εἴρηται ὃξ OT ἐπὶ τῶν λλήλων ἐπιστημῶν οὐδὲν χω- 

/ . ἔξει 

λύει μετατίϑεσϑαι τὰς ἀποδείξεις. 

1 ὦ ὑπάρχει om. R ἀνάγκη «th. om. S 3—6 εἰ---τῶν ἄχρων] ὥστε χαϑ᾽ αὑτό 

φησιν ὑπάρχει zai TH μέσω τὸ TH (τὸ τῶ om. αἴ) ὑποχειμένω ὑπάργον, ὡς φέρε εἰπεῖν, TH 

evvetas ἐπὶ εὐϑεῖαν a 
\ 

δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας εἶναι τὰς τριγώνου Ἰωνίας, τὸ τὰς 690 γωνίας τὰς ὑπὸ 

σταϑείσης (σταϑείσας a!) περιεχομένας ἴσας οὔσας ὀρϑὰς εἶναι, ἀνάγκη τὸ μέσον ἐν τῇ αὐτῇ τῶν 

ἄκρων ΠΕΣ εἶναι Sa! ante ἐν add. tod R 3.4 προβλήματι τῷ addidi 

ὉΠ 9.11] 4 γάρ om. Ua? 5 éyet Ua? 7 δύο πλευρὰς R τοῦ τριγώνου post 

ἐφεξῆς coll. Sa! 8 τὸ δύο -- 1 ὑπάρχει om. a! 9 δυσὶ utrobique a? 

ante ὀρθαῖς add. ταῖς ἃ’ μᾶλλον --- ΤῸ ἔδειξιν om. ὃ 10 εἰ delevi 

6 ὁρισμὸς α΄: ὁρισμὸν RU ll ὡς 5 ἐν τῶ προβλήματι om. ὃ 18 τοῦτο 

ἀποδέδειχται om. Sal πρότερον] ¢.6 p. 75435 sq. 14 δι᾽ ἀριϑμητιχῆς om. U 

15 post εἰ add. δὲ Sa φησίν om. R: post ὑποκειμένου colloc. Sa τῶν ante 

οἰκείων colloc. U γένοιτο U 17 τῷ ὄντι] ὅτι 5S 21 ὅπως Sa 

22 6 dppovexds Sa: ἁρμονιχή RU συυφωνίας S 23 τῷ (post διὰ) a 24 post 

μετρεῖσθαι add. καὶ S τρισάκις Sa 25 τὸν x R εἴρηται] c. 7 p. 75614 sq. 
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qo 

10 

Ww or 

30 

» > Ne x 

ται WEY ὡσαύτως, διαφέρει δε’ τὸ 26 
Ἂν 

τὸ γὰρ ὑποχείμενον γένος ἕτε- 
~ -ἰ σὺ ~ _ So 

ae 

Q on ὮΝ εὶ [ἴω “- Q Cc εἰ R 

aA oo 

o os x Cc 

Τὰ τοιαῦτα, φησί, τουτέστι τὰ διὰ τῶν ἀρχῶν τῆς γενιχωτέρας 

ἐπιστήυης δειχνύμενα, ταῦτα, φησίν, ὁμοίως μὲν δείχνυται τοῖς ἄλλοις τοῖς 
ὲ - ~ “ , ΄ ΄ 

ἐχ τῶν ἀρχῶν τῶν οἰχείων ὅειχ ινυμένοις, τουτέστιν ἐπιστημονιχή ἐστιν ἢ 
7 ‘> Έ » , l4 σ > A Xx >. ae \ 9 ao ‘ \ 

τούτων ATOGELELS. GLADEPEL OF, OTL ETL μὲν EXELVMY χαὶ TO OTL χαὶ τὸ 

qQ? ΄ ᾿ \ , > , 
vw, ἧς xa αὑτὰ ta πάϑη ἐστίν. 45 

ΟΝ : ~ ~ ΄ ς \ =a) Sas Soe as = 

διότι ix τῆς αὐτῆς ἐστιν ἐπιστήμης καὶ yap τὸ τὰς τρεῖς γωνίας δύο 50 
, 

ὀρϑαῖς ἴσας εἶναι χαὶ αἱ ἀρχαΐ, ἐξ ὧν τοῦτο δείχνυται. γεωμετρίας εἰσίν. 
~ & 5 ~ 4 a ~ >) ~ ~ 

ἘΠ μέντοι τῆς μουσιχῆς, ἐν 7 τὰ ἀποδειχνύμενα δ'ὰ τῶν ἀρχῶν τῆς aptt)- 

os 

σ - By ~ > ΄σ ΄ ΄ 

ἴχνυται, τὸ υὲν ὅτι τῶν ἀποἠειχτῶν, οἷον ὅτι σύμφωνος ἢ 
, ay , Sei ΄ ΄ \ 

ιὰ δ΄, μουσιχῆς, τὸ GE διότι, τουτέστι GLA TL σύμφωνος χαὶ τίνες 

\ ΄ at ἈΝ id ἐφ 5 , 

ιὰ συντομίαν ὃξ εἰπὼν TO μὲν γὰρ ὅτι ἑτέρας ENLOTHPYS 

α 
’ i 

‘ a Cg oe: ea ~ ww 

αγαϊὼν τὸ δὲ διότι ἑτέρας, πρησξεῦηχε τῆς ἄνω sy- a 
χ ΄ > 

DE OLAS, El (TX ETC 

> ΄ JP_% te ~ ΄ ΄ - Par ἘΞ, Ὁ = = ek = 
οξιχνυμξνης QT) TO OTL τὴς UTOZZTH ει (40 STEPS μὲν TO GT, STSPAs 

iB! \ Nee, wv. ar x ie 4 i mo ΕΞ Φ ΩΣ > 

O= TO OlOTL, ESTL OS TO OLOTL τ iS ἄνω, Ast’ TETAL THS UTOALTW Etvar TO 

to OF ἧς xad at τὰ TH πάϑη ἐστί, δῖοτι ἐπὶ τῶν ὑπαλλήλων ἐπι'- 

A 

λ 

ἢ γενιχωτέρα πρώτως στηυῶν τὰ xa? αὐτὰ συμβεβηχότα ἀυφοτέραις 

συμβέβηχεν. 

ss ΄ 3 Vv ΄ 

p. 76215 ᾿Αλλὰ τούτων αἱ ἀρχαὶ ἔχουσι τὸ χοινόν. 

᾿Αντὶ τοῦ “αἱ ἀοχαὶ τούτων, χαὶ τῶν ὑποχάτω χαὶ τῶν ἐπάνω 
΄ Ν ΄ > ΄ ’ / A Ὗ 

τὴ χηιῖινον πάσης IVAYOVTAL , TOUTESTL τὴν TOW THY φιλοσόφιαν  " αὐτὴ γὰρ 

τάσης ἐπιστήυης τὰς ἀρχὰς εὑρίσχει te χαὶ ἀπονείχνυτιν  ὅϑεν χαὶ τέχνη 
> , co 5 

τεχνῶν “AL ἐπιστήμη ἐπιστηυῶν εἴρητα!. δοχεῖ ὃξ wnt οὕτω μᾶλλον ἀπλοηύ- 
5 ‘A J ΡΣ als ‘ ΟῚ 

στξρὴν αχούξιν τοῦ TOO ένου. ETSLOT) γὰρ ξιπὲεν OTL SVOSYETAL χαι ay 

Bae kate a me ae a ; ς ; Ἂ 
τῶν ἀρχῶν τῆς ἐπάνω ἀποδεῖξαι τὰ τῆς ὑποχάτω ἐπιστήμης, εἶτα χαὶ 

‘ ΄ “ὃ > ΄ \ o > ΄ A 

τὴν διαφορὰν προσέϑηχεν ἧ διαφέρει τὰ οὕτως ἀποδειχνύμενα πρὸς τὰ 
Ya) ~ > , > ~ > > , σ Ἔ ΄ὔ o Nig NN ~ 
OLA τῶν OLKXELWY LOL WV απηοξιχνυυξνα. ἵνα WA τις νηυτσῃ GT TA Οἷα τῶν 

δ - > ΄ > 7 \ dF > ΄ 

ἀρχῶν τὴς ανῶώτξοῦ ATONE ιχνύμξνα οὐχ OTOOSLAVUTAL, OLOTL LY, ες Οἰχξειὼν 

> es) ~ , > v \ , 

any wy, οιὰ τοῦτο Φῴησιν ὅτι αἱ τούτων ἀρχαὶ ξχουσι TO XOLVOY, TOD- 

΄ ΄ ~ Sy 7s 5» \ ΄ > > 

TEOTLY AL τῶν ὑπ ταλλ νων ἐπιστ την ῶν ἀρχα LL χηϊνα! εἰσιν. OLOV Bott uy, ἡτικῆς 

" 

ὃ 
΄ , ΄ τὸ ~ a x τι Pye τ ὦ 7s ~ , 5 

οι συσφώνοηι λόγοι, ἀριϑμητιχῆς. Ο ξεν OLY ELTELY ODKETAL, | τοῦτο EOTL. δέ 

> 

0 

0 

~ ~ \ > 3 ΄ ΄ Ὁ ἘΞ 

χαὶ μηυσιχὴς " χηλναῖξ ὑὰρ ἀρχαῖς εν GAVUOOTSOAlS Ἢ AT ὀδειξις γίνεται. 15 

1 δὴ 5 τὸ “tA. om. S 4 post τοιαῦτα add. δέ Sa φησί om. S ὅ ταῦτα, 

φησίν om. Sa 6 ἐχ τῶν οἰχείων ἀρχῶν Sa 0. 7 ἀπόδειξις ἡ ἐχ τούτων R agen 

ἐχείνων μὲν Sa 8 δυσὶν Sa 9 ἐστίν Sa 10 τῆς prius om. R 11 ἀποδειχτι- 
χῶν SUa ante 7 add. ἠὃδε Ua! 12 διὰ 6’ Ua?, om. 6’ R: ἁρμονία Sa! post 

μουσιχῆς add. ἐστι Sa τίνος U 13 βούλεται εἰπεῖν Sa 15 ἑτέρας deleverim 

16 ὅτι primum addidi τὸ prius add. U? 17 tots (ante ὑποχ.) 5 19 πρότερον 5 

91 τὶ 5 24 ἀποδειχνόήει Sa 25 λέγεται 5 μᾶλλον om. S 26 λεγομένου 5 γὰρ 

om. ἃ ὅτι οἱ χαὶ om. RS 29 ἵνα --- 80 ἀποδειχνόμενα om. R: ὅτι Sa! 90 μὴ om. ἃ 

31 post ὅτι add. zat S 33 ἐπ᾿ Ua? ἡ ἐπιστήμη τῆς ἀποδείξεως γίνεται Sa! 
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5 >) a ~ ~, - - vr e ‘ " Ων , =. 

εἰ yao χαὶ δοχεῖ μᾶλλον dprbuytixys εἶναι τὰ δι᾿ ὧν ἢ μουσιχὴ ἀποῆεί- 271 
s) es ΄ > ‘ > a} ΄ ΄ ‘ ΄ 

χνυσιν, GAN ὅμως αὐτὴ ἢ ἀριϑμητιχὴ ἀρχή ἔστιν ἀρβἈγέτο ὥστε χαὶ αἱ 
τῆς ἀριϑμητιχῆς ἀρχαὶ zat ἁρμονίας (at) αὐταί εἰσι’ τὰ γὰρ τῶν ἐπάνω 

\ ~ id , ~ ‘ ‘ - 

χατηγορούμενα χαὶ τῶν ὑποχάτω χατηγορεῖται. ὁμοίως χαὶ ἐπὶ φυσιχῆς 

χαὶ ἰατριχῆς χαὶ γεωμετρίας χαὶ μηχανιχῆς. 

ρ. 6110 Et δὲ φανερὸν τοῦτο, oa 

Exdotov ἰδίας ἀρχὰς ἀποδεῖξαι. 

yewpstpas ἐχ τῶν εἰρημένων συνάγει. εἰ γὰρ =| 
a) 
a tb RX, a - x X a R- a o re ws Ξ [0] 

5» , ~* >| x 5 ~ ΄ ΄ 

μὴ τιν τι φησίν, ἀποδεῖξαί τι εἰ μὴ ex τῶν ἐχάστου οἰχείων ἀρχῶν, 2% 
΄ 5 2 , 

φανερὸν ἂν εἴη ὡς οὐχ ἐνδέξχεται οὐδεμίαν ἐπιστήμην τὰς οἰχείας ἀρχὰς 

ν 

ν 
"5 +e NE - >] >) , a ~ , ¢ 5 ~ 

ἀποδειχνύναι, εἴ Ye τὴν μὲν ἀπόδειξιν ex τῶν olxstwy δεῖ γίνεσϑαι ἀρχῶν. 
~ 5 ‘ ie ὟΝ »Ρ ΄ ΄ 

τῶν ὃΞ ἀργῶν αργας ειναι ὃῦχ OL ἐπιστήμη yt τὰς 

΄ "5 , 5 an ν a la 

Exdstov ἀρχὰς ἀποδειχνύουσα, ἐχείνη ἂν εἴη ἢ ὄντως ἐπιστήμη χαὶ ἀρχή; 

ἧς τὰς τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν ἀρχὰς ἀποδειχνύουσι, πάντων χοινὴ ἀρχή, 
» 
- 
> i> [ORF 

5 , , ‘~ ” Ἁ 5 >] o ‘ id 

χαὶ ἐχείνη τέχνη τεχνῶν ἂν εἴη καὶ ἐπιστήυη ἐπιστημῶν, ἥτις ἐστὶν ἢ πρώτη 
5 C2 ~ > Yad 5 

φιλησηφία, περὶ ἧς ἐν τοῖς Meta τὰ φυσιχὰ διαλέγεται. εἰ γὰρ Extata- 30 
~s ΄ >) ~ 5 ~ or at 5 ~ ~ 

ται μᾶλλον ὁ ἐκ τῶν πρώτων ἀρχῶν γινώσχων, αὕτη OF Ex τῶν χοινῶν 
ν᾽ Zn ie ees a Snes 

χαὶ πάσης ἐπιστήμης ἀρχῶν γινώσχει, αὕτη ἂν εἴη μᾶλλον ἐπιστήμη χαὶ 
BY ΄ 5 SN ON ΄ ΄ ~ 9) » 
ἀρχή. ἐπεὶ εἰ μὴ ἢ διὰ τούτων 7 γνῶσις, δι ἄλλων αἰτιατῶν ὑπάρχει" 

‘ 

ao x ¢ ’ 3 ΄ id >) , >) ~ , 

αὕτη δὲ ἣν 7 χυρίως ἐπιστήμη ἢ ex πρωτίστων ἀρχῶν xal μόνως al- 

τίων μηδαμῶς δὲ αἰτιατῶν τινώσχουσα τὰ πράγματα. 

¢ ΠῚ > Ia 5» ᾿ > ΄ > > wy 4 ἢ SL 

p. 76223 H 6 axodetéts οὐχ ἐφαρμόττει ET ἄλλο yevos, ἀλλ 
~ ε΄ v ΄ \ > \ \ \ Ἃ ΡῚ oa 
Y ὡς ειρηται At YEWWETOLAGL ἐπὶ TAS μηχανιχᾶας ἢ οπτιχας. 

N > 2 οὐ ΄ 2 NS He ΕΣ Q »» STN ἰὸς ΄ 
Oz οὐχ SVOSYETAL, φησιν. ETAAAATTELY TAS ἀποόεξιςειῖς ETL οἰχφορῶν ξτπ'- 

co 

~ > a "» ΄ > ~ sp 

στημῶν, εἰ μὴ εἶεν ὑπάλληλοι, ὥστε ταῖς τῆς ἐπάνω ἀποδείξεσι χρήσασϑαι 
rims © h5) , ~ ~ ΄ 

τὴν ὑπ᾽ ἐκείνην τεταγμένην, ὥστε ταῖς τῆς γεωμετρίας τὴν μηχανιχὴν 

χρήσασϑαι 7 τὴν ὀπτιχὴν χαὶ ταῖς τῆς ἀριϑμητιχῆς τὴν spuovexyy. 

1. 2 ἀποδείκνυται Sal 2 ὅμως Ua?: ody ὅλως RSa & xat RUa?: tats τὴς Sal 

ἁρμονίαι Ua? at addidi αὐταί εἰσι a2: ἴσαι εἰσί R et post ἀρχαὶ Sat: εἰσί U 

ἢ ἰδίας ἑχάστης "αὶ 9. οἰχείων ἑκάστου Sa 13 ἡ om. U 14.15 tas τῶν 

ἄλλων ἀρχὰς χαὶ ἐπιστήμας ἀποδεικνύειν δυνατόν. 7 δὲ πάντων ἀρχὴ ποινὴ, ἐκείνη ἂν εἴη 

ἡ ἐπιστήμη ἐπιστημῶν, καὶ τέχνη τεχνῶν Sa! 14 ἀποδείκνυσι R 15 ἡ om. R 

16 év tH U 19 ἢ om. RS αἰτιατῶν seripsi: αἰτίων libri 20 δὲ scripsi: 

yao libri μόνων SUa 21 αἰτιατῶς U 22 ἡ δ᾽ —yévos om. Sa 

23 τὰς yewuetpizas U ὀπτιχὰς ἣ unyavinds Sa 25 χρῆσϑαι Sa iy aR ἃ 

ἐχείνων R: ἐχείνη Sa @ate—27 τὴν ἀρμονιχήν RUa?: διὸ xat ἡ ὀπτιχὴ tats τῆς 

γεωμετρίας ἀποδείξεσι γρήσεται. zal ἡ μηχανιχή, ὡσαύτως. καὶ ἣ ἁρμονιχὴ ταῖς τῆς ἀριὃ- 

μητιχῆς Sa! 
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p. 76296 Χαλεπὸν δ᾽ ἐστὶ τὸ γνῶναι εἰ οἶδεν ἢ μή" χαλεπὸν γὰρ 2 
τὸ γνῶναι εἰ éx τῶν Exdotov ἀρχῶν ἴσμεν ἣ μή. 

> 

To γνῶναι; τ: εἰ HESSEN προῆλθεν ὃ συλλογισμὸς 7 μή 
» b) ~ Ν ΄ ΄ 

θεοῦ ἐστιν. οἰόμεϑα γάρ, ἐὰν ἀληϑεῖς λάβῃ τις προτάσεις χαὶ ἀμέ- 
\ 5 Ὁ " " ass ~ " 

5. σους, ὅτι χαὶ ἀποδειχτιχὰς ἔλαβεν᾽ τὸ δὲ οὐχ ἔστιν, εἴ γε δέδειχται δεῖν μὴ 

μόνον ἀληϑεῖς εἶναι τὰς προτάσε!- ἀλλὰ uot ἐχ τῶν οἰχείων ἀρχῶν εἰλημ- 45 

μένας. διὰ τοῦτο ὧν wt τ πρῶτον ϑεώρημα χαὶ τὸ δεύτερον τῇς γεωμετρίας 

χυρίως ἀποδέδειχται᾽ τὰ δ᾽ ἐφεξῆς ἀληϑῶς μὲν συλλελόγισται, οὐ μὴν ἀπο- 

δειχτιχῶς. οὐ γὰρ ἐξ οἰχείων προτάσεων δέδειχται οὐδὲ ἀυέσων᾽ ἀεὶ γὰ 

10 τὰ δεύτερα τοῖς δεδειγμένοις χρησάμενα δείχνυται. χαταχρηστιχώτερον ὃ 

ὅμως χαὶ 6 ἐπὶ τούτων γινόμενος συλλογισμὸς ἀπόδειξις λέγεται, εἰ μὴ 

οὕτω τις χαὶ ταῦτα ἀποδεδεῖχϑαι λέγοι τῷ πάντως διὰ τῶν προτέρων ἐπὶ ὅ0 
\ ‘ " » > ~ as ~ 

τὰς γεωμετριχὰς ἀρχὰς ἀνατρέχειν Ov ὧν τὰ πρῶτα δέδειχται. τοῦτο δὲ 
\ ἘΣ ΤῊΝ > > 7 \ ΄ » 

προϊὼν χαὶ αὐτός φησιν. ἐπεὶ οὖν χαλεπὸν τὸ εἰδέναι τὴν φύσιν τῶν πραγ- 
ia \ \ ) SS ec ΄ ΄ ΄ a ~ \ 

15 μάτων zal τὰ χαῦ᾽ αὑτὸ Exdoty φύσει ὑπάρχοντα, διὰ τοῦτο γαλεπὸν χαὶ 
\ τὸ εἰδέναι πότερον ἀποδειχτιχὸς 6 συλλογισμὸς 7 οὔ. 

, Ὁ 9 ‘ > c ΄ ΄ , n fad v 

p. 76931 Λέγω ὃ ἀρχὰς ἐν Exactw feted eS SCS y ket εστι 
‘ 

ur ἐνδέχεται δεῖξαι. | WY SV¥GSYEeT ξ 

Αὗται, φησίν, ἀρχαὶ ἐν ἐχάστῃ ἐπιστήμῃ εἰσίν, ἃς οὐ δυνατὸν ἀπο- 2τν 
-» 55».») Chan > > ~ ΄ 

20 δεῖξαι, GAR εἰσὶν ὁμολογούμεναι: οἷον γεωμετρίας ἀρχαὶ τὸ σημεῖον, ἢ 
δ Ὁ . τι ΄ Soe? fal 

ypauuy xual τὰ λοιπά: ὅτι δὲ ἀμερὲς τὸ σημεῖον ἣ ἢ. γραμμὴ ἐφ ἔν ἴω 

- ΄ 5 v p sy 8 ~ + , ε " 

οιαστατον. οὐ “ξωμετρίας εστι ὄξιςα! ἀλλὰ ταῦτα λαυθάνει WS οντὰ Ἔχτ ὃς 
9 ‘ ‘ ’ ᾽ rt 

ἀποδείξεως. οὕτως οὖν χαὶ ἐν ταῖς λοιπαῖς τὰ πρῶτα ual avanoderxta 

ἀρχαί εἰσιν ἐπιστή 
\e ‘ 

7) > ~ > , 3 

25 p. 76232 O τι μὲν οὖν σημαίνει χαὶ τὰ πρῶτα zal τὰ ἐχ τούτων, ὅ 

λαμβάνεται. 

Ἐπειδὴ εἶπε ταύτας εἶναι ἀρχὰς ἐν ἑχάστῳ γένει, ἃς ὅτι εἰσὶ 

1 χαλεπὸν @—py om. R χαλεπὸν yop xth. om. S yap om. R 3 ante τὸ 

γνῶναι add. χαλεπόν φησι τὸ γνῶναι, el ἐκ τῶν ἑχάστου ἀρχῶν ἴσμεν, ἣ μή. τουτέστι Sa 

φησίν om. Sa 4 λάβωμεν Sa τις Wat. 209: τὰς RSUa ὃ ἀπηδειχτιχὰς 

Vat. 309: ἀποδειχτιχῶς RSUa ἐλάβομεν Sa post ἔστι add. τοιοῦτον Sa 

δέδειχται] p. 19 ἃ 81 sq. 6 ἀληϑὲς R τὰς--εἰλημμένας Sa': τοῦ προκειμένου ἀπο- 

δειχτιχοῦ RUa? 7 χαὶ τὸ δεύτερον post γεωμετρίας colloc. S τῆς ---ξ τὰ δ᾽ Sal: 

καὶ τὰ RUa? 8 post μὲν add. οὖν R 9 post προτάσεων add. ἑκάστη U: ἕκαστον a 

ἀποδέδειχται Sa 12 τῷ RU: ὅτι Sa πρώτων RU 13 γα τοῖς Sa 

ante τοῦτο add. xat U 14 προϊὼν] c. 22 p. 8332 sq. 16 ἀποδέδειχται Sa 

6 om. RU 17 an elot? cf. vs. 27 19 ἐν om. SU ἃς --- 20 ὁμολογούμενα! Sal: 

ἀργαὶ RUa? 20 ἀρχὴ RUa? 21 ὅτι--- 29 ταῦτα] ἀλλ᾽ οὐχ ἔστι γεωμετρίας δεῖξαι, 

¥ ἢ oy) ben GST ¥ Boys te Ὁ dep A, aera? OS Sai 
Οὔτε TO GHVELOV OTL ἀμερὲς, OUTE τὴν γράμ ην, ὅτι co ἕν διαστατόν. ταῦτα VE Oa 

22 οὐ om. R 25 Ὅ,τι a: τί RSU Arist., at cf. p. 121,21 27 εἰσὶ om. R 
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vy dees. δεῖξαι, ἐντεῦϑεν ὁρμηϑεὶς διδάσχει, τίνα μὲν ἐν ταῖς 27v 
"4 v >. > ἀποδείξεσι παραλαυμβανόμενα ἀναγχαῖον δεῖξαι ὅτι ἔστι, τίνα δὲ οὐχ ἀνα- 

γχαῖον. χαὶ φησὶ ταὐτὰ ἅπερ αἰνιγματωδῶς μὲν χαὶ ἐν προοιμίοις εἴρηχεν" 

ἡμεῖς δὲ ἐντεῦϑεν λαβόντες ἀφορμὰς ἐχεῖνα σαφηνίσομεν. es οὖν ὅτι 

ὃ πάντα τὰ ἐν ταῖς ἀποδείξεσι παραλαμβανόμενα τρία εἰσὶ τὸν ἀριϑμόν. [τὸ] 10 

ὁλιχώτερον μὲν γὰρ εἰς δύο διαιρεῖται τὰ ἐν οἷς a ἀπόδειξις, εἴς τε τὰς 
, 4 ~ 

προτάσεις χαὶ εἰς τὸ Ex τούτων συναγόμενον συμπέρασμα" τοῦ δὲ σ 
ς = a (0) 

͵ 

΄ v , ¢ ’ 

ράσματος δύο ἔχοντος ὅρους, τόν te χατηγορούμενον χαὶ τὸν ὑποχείμενον, 

ὧν ὁ μὲν δέδοται, ὁ ὑποχείμενος, ὃ δὲ ζητεῖται, ὁ χατηγορούμενος, εἰς τρία 
td ~ ν \ ~ \ ~ ΄ 

10 τὰ πάντα διαιρεῖται, εἴς τε τὰς προτάσεις, μᾶλλον δὲ τῶν προτάσεων τὰ 

ἀξιώματα, ἅτινα πάντως ἐν τῇ ἀποδείξει μείζονος προτάσεως χώραν ἀπο- 

πληροῦσι διὰ τὴν ἐν ἀρχαῖς ἡυῖν εἰρημένην αἰτίαν, χαὶ εἰς τι δεδομένον 15 
‘ ’ ΄ a 

χαὶ εἰς τὸ ζητούμενον. ἐπὶ πάντων οὖν τούτων χοινῶς φησι τὸ τί σημαίνει 
“ ~ ¢ oa >. > N \ ~ »» aA 

ἔχαστον Tposthyovar. ἰδία ὃξ Ext μὲν τῶν ἀξιωμάτων χαὶ τῶν ὃδεδο- 
/ \ X σ Vv ΄ Ὦ »-Ὃ- > 7 \ ‘ ΄ ΄ 15 μένων χαὶ τὸ ὅτι ἐστι λαμβάνειν δεῖ’ ἐχ τούτων μὲν γὰρ al προτάσεις, 

τῷ δὲ εἶναι τὰς προτάσεις χαὶ τὸ συμπέρασμα ἀναγχαῖον εἶναι. ἐπὶ δὲ 
, , ’ Vv 

τοῦ ζητουμένου μόνον τὸ τί σημαίνει λαυβάνομεν, od μὴν τὸ ὅτι ἔστιν, ἐπεὶ 
> v 

οὐχ ἂν ἣν ἔτι eae περὶ τούτου γὰρ ἣ ἀπόδειξις. 
ov . ΄ 

O τι μὲν οὖν σημ tL χαὶ τὰ πρῶτα xat ta Εἰ τούτων, ive 

20 προς SCN τοῦτξστι χαὶ “πὸ τῶν πρητάσεων χαὶ ἐπὶ τῶν ἐχ τούτων 20 

τ: ἔνων συμπερασμάτων δεῖ προειλῆφϑαι τί ἕχαστον αὐτῶν σημαίνει" τὸ 
~ ) ς , ~ — 

yap 6, tT αντὶ τοῦ “τί κεῖται παρέλχηντης τοῦ ο. 

>») tray ) .- » \ \ 5 \ , , ΄ \ 

p. 76233 Ott δ᾽ ἔστι τὰς μὲν ἀρχὰς ἀναχη λαμβάνειν, τὰ ὃ 

ἄλλα δειχνύναι. 

"y \ ΄ ΄, > b] ΄ ‘ , 

25 Apyas μὲν πάλιν τὰς προτάσεις ie ἐφ᾽ ὧν οὐ μόνον TO τί ση- 

προεγνῶσϑαι ἀλλὰ χαὶ τὸ ὅτι ἔστι ταῦτα ἅπερ χαὶ λέγεται: μὴ γὰρ % 

δεδομένου τοῦ εἶναι τὰς προτάσεις οὐχ οἷόν τε τὸ συμπέρασμα συναχϑῆναι. 

p.76a34 Οἷον τί μονὰς ἢ τί τὸ εὐϑὺ χαὶ τί τρίγωνον. 
ι 

΄ La sy > > a ΄ - ΄ » 

[ἢν μὲν οὖν μονάδα εἰς παράδειγμα λαμβάνει τῶν δεδομένων, ἤτοι 

1.2 τῷ ἀποδειχτικῶ R: τοῖς ἀποδειχτιχοῖς Sa 8 ταῦτα libri ἐν προοιμίοις 

αἰνιγματωδῶς, om. μὲν zat Sa ἐν προοιμίοις] ὁ. 1 p. 71411 sq. 4 ἀφορμὰς Sa: 
om. RU ὃ τῇ ἀποδείξει RSa τῷ ἀριϑμῶ 8 τὸ delevi 6 ἔλαττον. εἰς 
650 μὲν γὰρ Sa! τὰ om. Ra? 9 6 δὲ χατηγορούμενος ζητεῖται Sa 10 τὰ 

τῶν προτάσεων 8 11 πάντα SUa ταῖς ἀποδείξεσι U 11.12 ἀποπληροῖ Sa 

12 ἐν ἀρχαῖς] p. 8,7 ἡμῖν post ἐν colloc. U: post εἰρημένην R 13 τῶν 

τοιούτων U 14 ἴδιον RS 14.15 δεδομένων --- ἀξιωμάτων RSa 15 μὲν 

om. ὃ 16 εἶναι prius seripsi: εἰδέναι libri 17 λαμβανόμενον R: λαμβάνεται Sa 
19 ὅτι (τί U)—20 τουτέστι RU: zat ἵνα συντόμω λόγω σαφηνίσωμεν, ὃ λέγει, τοιοῦτόν ἐστιν 
ὅτι Sa 20 τῶν prius om. U 23 ἀνάγκη om. RS ἀναλαυβάνειν R τὰ δ᾽ 

ath. om. S 20 φησίν om. RU 27 δεδομένον to R 28 οἷον om. U 

τί tert. RUa (Cd FM): τὸ S: om. Arist. ef. p. 122,19 29 οὖν om. S 
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~ ἊΣ wea “yes ὧν \ \ , ΄ . \ ‘ σ =. 

ἁπλῶς τῶν ἀρχῶν τῶν ἀποδείξεων, ἐφ᾽ ὧν χαὶ τὸ τί oyuatvet χαὶ τὸ ὅτι 27) 

ἔστι προξ Uae χρή, τὸ μέντοι εὐϑὺ χαὶ τὸ τρίγωνον τῶν ζητουμένων. 30 

εἴπομεν γὰρ ἐν τοῖς = ἘΠῚ Ἢ ὡς γίνεταί Tote χαὶ τὸ εὐθὺ χαὶ τὸ τρίγωνον 

ζητούμενον: ὅτι ὃ Ὁ δεδομένον ἐνδέχεται εἶναι, Ountws εἴπομεν. ἐπὶ 

5 τούτων οὖν, φησί, δεῖ χοινῶς τὸ τί ἐστι τούτων ἕχαστον παραλαμβάνειν, 

τουτέστι τοὺς δρισμοὺς αὐτῶν προεχτίϑεσϑαι. 

x >) 

p. 76285 Εἶναι δὲ τὴν μὲν μονάδα λαβεῖν xat μέγεϑος, τὰ 
ἕτερα δειχνύναι. 

\ mY 

Εἰπὼν ὅτι ἐπὶ πάντων τὸ τί σημαίνει παραλαμβάνεται, δείχνυσι νῦν ὅτι 
- SEN ~ ἊΣ Ne ts 

10 ἐπὶ τινῶν μὲν τὸ ὅτι ἔστι δείχνυται, ἐπὶ τινῶν ὃξ λαμβάνεται. χαὶ ὁ μὲν 85 

o- [=y) a@- Φ ς»ν ᾿Αλέξανδρος τὸ μέγεϑος ἐνταῦϑα ἀντὶ τοῦ εὐϑέος ἀχούει. τ 

παράδειγμα τίϑησ! τῶν Ge- 
o Vv ἘΝ ~ Ν Ν , > 

οὕτως ἔχει, ἀλλὰ μονάδα μὲν χαὶ μέγεϑος ets 
>; "4 > 7 το ‘ \ σ » ᾿ς 3 

GOUSVMY, EO ὧν χαὶ TO) OTL. ἐστὶ Sait OUGETOTE ἼΠΝ οὔτε 

ss S$ a - » oO 
(On \~ 

\ v ΄ ΄ > 

unvas οὐτε μέγεϑος ζητούμενον 7 παραλαμβάνεται" οἱ ap 
Vv in) VA σ ΄ ΄ ΄ 

15 ἔχομεν ϑεώρημα τι δειχνύον ὅτι τόδε μονάς, οὔτε ἐν γεωμετρία ὅτι τόδε 
ἌΝ ? > ak ~ ΄ wv ΄ 3 ‘ , ων 

υέγεϑος, GAN ἀεὶ ταῦτα ὡς ὄντα λαμβάνεται. ἐπὶ τούτων μὲν οὖν, φησί, 

τὸ ὅτι ἔστι παραλαμβάνεται. ἐπὶ 6& τῶν ἑτέρων δείχνυται, τουτέστι τοῦ 40 
a A >) \ ~ ~ ~ 

εὐϑέος χαὶ τοῦ τριγώνου. διὰ τοῦτο χαὶ a oe. υὲν τοῦ τριγώνου 
δὰ fe A(t > ΄ \ Ἃ / s ΄ I> 

ἐμνήσθη, οἷον τί μονὰς ἣ τί τὸ εὐθὺ zat τί τρίγωνον, ὑποδειγμα 
{ Ne oO ~ 5 Nn / ~ . 4 >) ΞΡ δι 5 \ 

20 τιϑεὶς αυὰ τῶν TE λαμβανομένων χ χαὶ τῶν OSLXVDUEVWMY" EMECTS OF λοιπὸν 

> Sa Q ar, x = ΄ L δὲ ον ἜΝ Ω ΄ ΑΞ ey, ὌΝ \ x See. 

διαστεῖλαι βουλόμενος τίνα usy ἐστι τὰ hauBavoucva, τίνα ὃξ τὰ ζητου- 

Ἷ 

Q 

. ~ , 

τῶν λαμβανουένων τὴν μονάδα φησὶν εἶναι χαὶ to ugyevlos, οὐχέτι 
ἐπὶ t | ϊ Tl ϊ 9 

Σ χαὶ τὸ τρίγωνον. εἴρηται 6& ἡμῖν ὅτι χαὶ τὸ τρίγωνόν ποτε λαμβάνεται" 45 

μονὰς ὃὲ χαὶ μέγεϑος οὐδέποτε ζητεῖται. 

~ ~ ΟῚ ~ 5 

ὧν χρῶνται Ev ταῖς ἀποδειχτιχαῖς ἐπιστήμαις. to or = σι ΓΕ oo με ez a a ς 

Ὅπερ πρὸ ὀλίγου ἀδιαρϑρώτως εἶπε, τοῦτο νῦν Grapdpot χαὶ ἀχρι- 

1 τῶν ἐν ταῖς ἀποδείξεσιν ἀρχῶν Sa 9 πὸ alt. om. [181] post τρίγωνον add. 

παράδειγμά ἐστι Κα": ἐστι U 2.3 εἴπομεν --- ζητούμενον om. Sal ὁ ἐν 

τοῖς ἐμπρη p- 9,9 sq. γὰρ scripsi: δὲ RUa? 4 τ connie γὰρ libri δεδο- 

μένα SUal ὁμοίως RUa?: τὰ ζητούμενα Sa! 5 ἕχαστον τούτων ὃ » 7 εἶναι 

Sa Arist.: ἔστι RU (F) μὲν om. Arist. (habet F) post χαὶ add. to Sa (F) 

9 ὅτι prius Sa: ὅτι to ἢ: to U τὸ om. R προλαυβάνεται RS δείκνυσιν, 

om. νῦν U 10 post δὲ add. οὐ RUa? 14 δείχνυται U ἐν ὁ ἀρ θης ικῷ 88 

15 ἔχει U: om. Sa ϑεωρήματι παραλαμβάνεται ὅτι Sa 18 πρότερον μὲν RU: 

πρὸ Sa τοῦ alt. om. R τοῦ τριγώνου alt. post 19 ἐμνήσθη colloc. U 

19 οἷον om. Sa 7) RU: τὸ δὲ Sa τὸ om. RU zat om. R τί tert. 

om. S ante toty. add. to Sa post τρίγωνον add. ἐπήγαγεν Sa 20 «at 

τῶν RUa: τῶν te S ζητουμένων Sa φησὶ τὴν μονάδα 5 23 χαὶ prius 

om. U ci Daal jpiy ὅτι om. 5 ποτε om. RS παραλαμ.βά- 

εται R 94. ζητοῦνται S 25 ὧν U Arist.: οἷς Sa (M Ff, corr: C): om. R 

post ἐπιστήυαις aa τὰ μὲν ἴδια ἑχάστης ἐπιστήμης τὰ δὲ χοινά RU cf. p. 123,14 
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΄ al , x » = σ > ‘ ~ 5 - ῶκνυ 

βέστερον παραδίδωσι. πρότερον μὲν yap ἔλεγεν ὅτι δυνατὸν τοῖς αὐτοῖς 27) 

ἀξιώμασι χρῆσϑαι ἐπὶ διαφόρων ἐπιστημῶν, οἷον ὅτι τὰ τῷ αὐτῷ ἴσα χαὶ 
, ‘ v , ‘ ΄ / i? °, 

ἀλλήλοις ἐστὶν tsar χρήσαιτο yap ἂν τούτῳ χαὶ ὃ γεωμέτρης καὶ 6 apri- 50 

μητιχός. νῦν δέ φησι μηδὲ ἀξιώμασ! τοῖς αὐτοῖς χρῆσϑαι τὰς διαφόρους 

ω,͵ 
͵ 

, 5 ‘ ~ ΄ ΄ ΄ go \ ia 

5 ἐπιστήμας εἰ μὴ χατὰ thy τῶν ὁμωνύμων tpdTOv. ὅταν μὲν γὰρ ὁ γεω- 
΄ , Ld σ ~ >) ~ ν ‘ x93 4 75 > 4 Vv ΄ > 3 

μέτρης, φησί, λέγῃ ὅτι τὰ τῷ αὐτῷ toa χαὶ ἀλλήλοις ἐστιν ἴσα, ὡς ETL 
»»7 " “» - ᾿ » ΄ 

weyet@y 7 near ιρίζεται τὸ ἀξίωμα" ἀμέλει γοῦν, χαὶ εἰ ἐπὶ μόνων μεγε- 
~ . 5 , ba] 5 ~ 4 lad 

ϑῶν ἀληϑὴς ἢ ἣν ὃ λόγος, οὐδὲν ἧττον ἐχρήσατο ἂν αὐτῷ ὃ γεωμέτρης οὑτως" 
> \ ΄ 5» ~ " ΄ - 

od yap ὡς ἐπὶ πλειόνων ἐπιστημῶν ἀληϑεύοντος τοῦ λόγου προχειρίζεται 
\ "»»7 ΄ > Ἐν ΄ ΄ ἣν γ 4, τ ~ ~ 6 s 

10 τὸ ἀξίωμα GAR ὡς ἐπὶ μόνων μεγεϑῶν. Wwaad|tws χαὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν 28! 
th ΄ ΄ - ~ 
ἀξιωμάτων πάντων: ὁμοίως γὰρ zat 6 ἀριϑμητιχὸς τῷ αὐτῷ χεχρημένος 
»» » ge ἘΣ , - > νῷ fala ΄ a σ ΄ ΄ 
ἀξιώματι ὡς ἐπὶ μόνων τῶν αὐτῷ ὑποβεβλημένων χρῆται. ὥστε ομωνυμα 
as 

τὰ αζιώματα, οὐ υὴἣν τὰ αὐτά. 

Ψ; Ἅ 

p. 76238 Ta μὲν ἴδια ἐχάστης ἐπιστήμης τὰ GE χοινᾶ. 

Ww , o 
τὶ + - - - --.- a xe i oe vweor - ΞῸ εἰ: ΜΞ a 15 IIROVEY πρότερον ὅτι THY ἀςιωμάτων, οἷς χΞχρημεῦα εἰς τὰς ἀπο- 

> » ‘ ΄ bs “ ~ nn 5 ‘ >. AN id » 

δείξεις, τὰ μέν ἔστι χοινὰ 7 πασῶν ἢ πλειόνων τὰ OF Lola ἐχάστης ἐπι- 
, ν» ΄» » Ἁ 5; Vv . » 

στήυης: ἴδια ὠέν, οἷον γεωμετρίας ὅτι τὰ ἐφαρμόζηοντα ἐπ᾽ ἄλληλα 5 
, a » 9. 4 ΄ vo ‘ 834 

ἴσα ἀλλήλοις ἐστί, πλειόνων GF χοινά, (ninv) ὅτι τὰ τῷ αὐτῷ ἴσα χαὶ ἀλλή- 

λοις ἐστὶν ἴσα. 

- 3 é ND ? > - ΄ 

20 p. 76238 Κοινὰ δὲ xav avahoytay. 

P , , , ΑΝ \ ἐς δ ΄ 7 

Κοινὰ δέ, φησί, λέγω οὐ xvptws ἀλλὰ xata ἀναλογίαν, ὅτι ὥσπερ 
5 ‘ oO 5 , >) ‘ 

ἐπὶ μεγ ἘΠῚ ἀληϑὴς ὃ λόγος, οὕτω χαὶ ἐπὶ το ὥστε οὐ χατὰ τὸ 
΄ os ‘ 

ὑποχείμενον ἢ χοινότης ἀλλὰ χατὰ μόνον τὸ ὄνομα, ὥσπερ ἀμέλε! χαὶ 10 
ZS =~ fF: «.2 ” v Δ " ᾿ 

TO04S χλίνης λξγομεν 7, OPHDS χεφαλή Ἢν. διαοίως ὃξ χαὶ ζῴου. ἐξ ἀναλη- 

to or 

΄ - ‘ ΄ , c . ’΄ 

γιας οὐν λαμβάνομεν τὴν ὁμωνυμίαν" τὸ UsVTOL Omoxstusvov OUOKOYODUEVMS 

14 , >] 

ἕτερόν ἐστιν. 

A ° 10) Se Ξ Cc. ° 
Wis \ > \ τ ιν 

p. 16440 δια μεν OLOGY γραμμὴν ειναι TOLAVOL χα 

( 

τῇ ΄ ΄ a) land , >! ΄ 7 Ξ 

Ὅτι τραμυή, εἰ τύχοι, ἐστὶ βρύσις σημξίου ἢ μέγεϑος UD ἕν 1Ὁ 

1 πρότερον] c. 7 p. 1502 3 εἰσὶν SUa post toa add. zat ὡς ἐπὶ peyetov 

προχειρίζεται τὸ ἀξίωμα, ᾧ Sa ef. vs. 6.7 χρήσαιτ᾽ ἂν ὁ Sa 4 μὴ δεῖν U 

ἃς om. 5 5 μὲν om. R 6 φησί om. Sa ὅτι om. RSa ἴσα ἐστὶν καὶ 

οὖν Sa 9 ody ws U 9. 10 προχειρίζεται τὸ ἀξίωυα RUa*: γρήσεται Sa! 

10 ws om. RSa! 11 ὁ ἀριϑυητιχὸς ὁμοίως τῶ αὐτῶ δα! 12 post ὥστε add. 

εἶναι RU 14 ἔστι δὲ οἷς χρῶνται ἐν ταῖς ἀποδειχτιχαῖς ἐπιστήμαις χαὶ τὰ ἑξῆς U eadem- 

que, sed om. καὶ τὰ ἑξῆς R οἵ. p. 122,25 15 πρότερον] p. 98,24 sq. 16 post 7 alt. 

add. ἑτέρων S 18 οἷον addidi 19 ἴσα ἐστίν R 23 χατὰ τὸ ἀξίωμα μόνον Sal 

24 πόδες Sa λέγοντες R: λέγονται Sa χορυφή Sa zat om. R 

25 οὖν SUa: μὲν καὶ 20 ἐστιν om. U 27 εἶναι R Arist.; om. SUa 

τοιάνδε U (C M) 28 post σημείου add. 4 στιγμὴ ῥυϊσχομένη a 
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@- 

Ὁ , 9 ~ > ΄ ἊΝ o 4:3» b} ~ ec ~ 

διαστατόν, εὐθεῖα ὃὲ γραυμή ἐστιν ἥτις ἐξ ἴσου τοῖς ἐφ᾽ ἑαυτῆς o7- 28: 
μείοις χεῖται, 7 ἧς τὰ τοιάδε μέσα τοῖς ἄχροις ἐπιπροσϑεῖ" τ 

γεωμετρίας ἐστίν. 

~ A v> 

ταῦτα γὰρ LOLe 

ἜΝ 7 il 2 > , > a 
p.76b3 Ἔστι δ᾽ ἴδια μὲν xat ἃ λαμβάνεται εἶναι, περὶ ἃ ἢ ἐπι- 

Dek ed κά νη eae: 
5 στήμη ϑεωρεῖ τὰ ὑπάρχοντα xa? αὗτα. 

ab) , 4 7s . ~ ~ -" 

Εἰπὼν τίνα χοινὰ ἀξιώματα χαὶ τίνα tout, λέγει νῦν χαὶ ποῖα τῶν ὃε- 20 
x , ’ ε ΄ = , . 

δομένων xa ἐχάστην ἐπιστήμην ἴδια. ταῦτ᾽ οὖν, φησίν, ἐστὶ δεδομένα 
΄ » ‘ ΄ ᾿ ΄ - a ΄ 

(Ora ἐχάστῃ ἐπιστήυῃ, ἅπερ ast μὲν ὡς ὄντα λαμβάνει, ζητεῖ ὃὲ τίνα τούτοις 

4a)” αὖ συμβέβηχεν. οἷον μονάδας μὲν ἣ ἀριϑμητιχή, ἣ δὲ γεωμε- \ 

TO 

΄ ~ ‘ , , os 

10 τρία σημεῖα xal γραμμάς" ta δὲ xa? αὑτὸ τούτοις συυβεβηχότα ζητοῦσι. 

x x ΨΦ Po) ~ ᾿ . , > ‘ \ Ω͂ν 

p.76b5 Ταῦτα γὰρ λαμβάνουσι τὸ εἶναι χαὶ τοδὶ εἶναι. 
Ty’ , \ σ Vv \ ΄ ’, ΄ σ ’ ar 

Τουτέστι zat ὅτι ἔστι χαὶ τί σηυαίνει τούτων ἕχαστον. τὰ δὲ xad 
CHEN (eee 3:3 bars eae \ ΄ \ ΄ ΄ - ~ 

αὑτὸ τούτοις συυβεβηχότα πάϑη χατὰ μόνον τὸ τί σημαίνει τῶν παϑῶν 
o ΄ ΄ ~ ~ ~ a >) 5» "4 

ἕχαστον λαμβάνεται ὑπὸ τῶν ἐπιστημῶν, ζητεῖται δὲ εἴτε ἔστιν εἴτε μή. 

᾽ν, 

15 p.76b9 Ἡ δὲ γεωμετρία τί τὸ ἄλογον 7 τί τὸ χεχλάσϑαι ἣ νεύειν. 
ig ~ Υ b) "e ~ ΄ id 

Δῆλον ὅτι περὶ ἀλόγων μεγεθῶν: διαλαμβάνει yap περὶ τούτων ἢ γεω- 30 

υξτρία, τί μὲν σηυαίνε: τὸ ἄλογον μέγεϑος λαμβάνουσα, ὅτι τὸ ἀσύμμετρον 
4 wv ΄ ~ i / ~ 

χαὶ μὴ χοινὸν ἔχον μέτρον πρὸς ἕτερον, ὡς ἐπὶ τὴ β. δια το υ το ἐπε τοσ, 
- - v ΄ wy ε΄ , 

(ώνου χαὶ τῆς πλευρᾶς" εἴτε μέντοι ἄλογος ἢ διάμετρος εἴτε μή, οὐχέτι 
> \ Ne OS. ϑ᾽ EN a 3 ΄ \ \ ΄“ 

20 λαυβαάνει, ἀλλὰ δείχνυσιν. εἰ δ΄ Ἢ ἀνάλογον τ γὰρ χαὶ οὕτως), 
> ae, ~ , ἊΝ \ 

Ott χαὶ περὶ ἀναλόγων usyeD@v διαλαμβάνει. χοινὸν ὃξ τοῦτο χαὶ πρὸς 
5 " » b) Vv ἊΝ ees \ AES € ΄ \ ἀριϑμητιχὴν ἔχει. οὐκ ἔστι δὲ ταὐτὸν τὸ χεχλάσϑαι τῷ νεύειν" ZO 

Ἢ \ RES, > \ sys ~ > 5 v ‘ "» wiv γὰρ χεχλάσϑαι ἐστὶν ἐπὶ μιᾶς γραυμῆς, ἧς οὐχ ἔστι Tavta τᾶ 3 
, 5 ) 9. Ὁ ’ SA ee ΘΑ 3) ΄ ,’ ΝΑ lf 

udpta én’ εὐθείας ἀλλήλοις GAN ὡς ἔτυχε νεύειν d& Ke 
Ξ σ >] 5 , = ) αΑ α ~ Me σ 

25 αἵτινες ἐχβαλλόμεναι xa ἕν σημεῖον συμπίπτουσιν, ὥσπερ 

ΕἾ Ve NY See ne , «Ὅν Ea - Ε Neat ἘΠ αν 

p. 76610 Ὅτι δ᾽ ἔστι. δειχνύουσι Ota TE τῶν χοινῶν χαὶ EX τῶν 
a 94 2 > ΄ » ἀποδεδειγμένων. χαὶ ἀστρολογία GE ὡσαύτως. 

Τὰ χαϑ᾽ αὑτό, φησίν, ὑπάρχοντα πᾶσι τοῖς εἰρημένοις δειχνύουσιν αἱ 

1 ἐστιν om. U 2 τοιάδε deleverim cf. p. 61,10 3 ἐστίν om. U 4 περὶ κτλ. 

om. ὃ 5 αὑτό R 6 ποῖα RU: τίνα Sa 7. 8 δεδομένα ἴδια Sa: inv. ord. RU 

9 αὑτὰ U γεωυξτρία δὲ, om. ἡ RSa 10 γραμμᾶς---σημεῖα RSa αὑτὰ 

ζητοῦσι] hue usque 5 12 χαὶ prius om. ἃ εἰσι U ci RU: τὸ a 

τούτων om. R 13 αὑτὰ 15 ἀνάλογον R 16 δῆλον RU: τουτέστιν a 

post δῆλον add. δὲ U fort. (διαλαμβάνει " διαλαυβάνει 18 ἕτερον ἃ: ἑκάτερον RU 

18.19 τοῦ τετραγώνου om. R 20 δεικνύει a 6° om. Ua? εἴη a! 

γράφεται γὰρ καὶ οὕτως al: om. RUa? 24 ἔτυγον U νεύει R λέγοντα at R 

28 xat χτλ. om. R δὲ om. a Arist. 
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3 ~ v ~ > 

ἐπιστῆμαι ἔχ τινων χοινῶν ἀξι 
΄ » ΄ 

ϑεωρημάτων. οὐ γὰρ πάντα 

γὰρ τρίτον διὰ τοῦ δευτέρου Ge 
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» ΄ > ~ »᾿-"ἷ 

μάτων χαὶ EX THY 107 προαποδεδειγμένων 9281 

διὰ τῶν ἀζςιωμάτων δείχνυται προσ EX . τὸ 40 

(AVDTOL, χἀχεῖνο διὰ τοῦ πρώτου. au: 

{lav ὃὲ τὴν ἀστρονομίαν φησίν: χαὶ ἐπὶ ταύτης γὰρ τὰ μὲν χατὰ μόνον τὸ 
, ΄’ 5 ΄ \ a. \ ao Vv a ~ 

5 τί σημαίνει λαμβάνεται, ta OF χαὶ ὅτι ἔστι ζητοῦνται. 

=p ~ ε A! i > 5 A a en ah Β' = ‘ on ’ 2 Prd 

p. 76D 11 Πᾶσα γὰρ ATOOEIXTLAY ἐπιστημὴ περι τρια ἐστίν. 

> a_A 5 ~ Ἂ , τ “» ‘ ‘ x ~ 5) > 5 

Ιδοὺ ἐντεῦϑεν λαβόντες τὴν ἀρχὴν τὴν διαίρεσιν τῶν ἐν οἷς ἐστι 
- SPE en rs , 

πᾶσα ἀπόδειξις ἐποιησάμεϑα. 

Ξ o ° , ~ 4 A \ , 

p.-76b12 ‘Oca te stvar tibetars ταῦτα ὃξ ἐστὶ τὸ Ἴενος- 

4" ΄ " ΄ AN aA~ -“ \ ΄ , ΄ q 
10 [ουτέστι τὰ δεδομένα. γένος ὃὲ δῆλον ὅτι τὸ ὑποχείμενόν φησιν 

’ , > ~ ΄ 

ἐχάστῃ ἐπιστήμῃ, ἐξ οὗ πᾶς ὅρος δεδομένος λαυβάνεται, ὡς εἴπομεν 
~, v ~ as 5 ~ 

χαὶ ἐν τοῖς Eurpootev. δεύτερον ὃδέ φησι τὰ ἀξιώματα ἐξ ὧν πᾶσα 
b) ΄ » 

ἀπόδειξις. 

Ρ-16}}16 Καὶ τρίτον τὰ πα η. 50 

Wy ) ΄ τι ε 

15 Poutéot: τὰ ζητούμενα, ἃ xa? αὐτὸ συμβέβηχε τοῖς ὑποχειμένοις, 
Nn —/y\ , \ / Ω͂ = a , = Q ans 

ἃ (x47) μόνον τὸ τί ἕχαστον σημαίνε: λαμβάνεται. 

= Saas, ΄ 2 OL , ν ΄, 
p.76b16 ᾿Ενίας μέντοι ἐπιστήμας οὐδὲν χωλύει Evia τούτων 

παρορᾶν. 

ἽΝ DECOR Κ᾿ oor x Linas 2+ - Nan 3 Ἐς τα , QR 
IRELON εἶπεν ὅτι τριῶν ὄντων τῶν ἐξ ὧν πᾶσα ἀπόδειξις ἐπὶ πάντων 28) 

, ΄ (- ~ 9 ~ ~ 

20 wsy τὸ τί σημαίνει ἕχαστον προλαμβάνεται ὑπὸ τῶν ἐπιστημῶν, ἐπὶ τινῶν 
a v . + . 

Of χαὶ τὸ ὅτι ἔστι, οὐ πάντως GE οὔτε τὰ ἀξιώματα προλαμβάνουσιν 

αἱ ἐπιστῆναι οὔτε τὸ ὑποχείμενον γένος ὑποτίϑενται ὡς ὄν, διὰ τοῦτό 
) - ~ , Vv ~ 

φησιν ἐφ᾽ ὧν τῶν εἰρημένων τριῶν, εἰ σαφές - τι εἴη Ex τῆς ἐναργείας, 
> ~ ε - » ~ 5 5 eles “= 

οὐχ ἀναγχαῖον ὑπὸ τῶν ἐπιστημῶν προλαυβάνεσθϑαι. οὐ γὰρ ὁρίζεται ὃ ὃ 

25 φυσιχὸς τί σημαίνει to Yepuov ἣ τί τὸ τυχρον: ὁμοίως δ᾽ οὐδ᾽ 6 1εω- 
΄ a oS \ , [Ὁ {τ Ie “ὌΝ ‘ , > ὟΝ » - 

ξ Set cOt 0 EYEVUOS OOlret U DYESTENA Et EGS AUTTs μέτρης τί ἐστι τὸ μέγεϑος ὁρίζεται διὰ τὸ ταῦτα ἐναργέστερα εἶναι ἐξ αὐτῆς 

τῆς αἰϑήσεως. 

4 τὰ μὲν om. R ὃ τὸ δὲ 1] τ ἐν ἀρχὴ Ra? τῶν ἃ: τοῦ RU 
von 10 post δὲ add. Leese Ra 

devtepov—13 ἀπόδειξις om. a 
2 

p- 99,10 

ἕχαστον bis R 

12 ἐν tots ἔμπρ.] 

vs. 4 

φησιν om. a 

16 χατὰ addidi οἵ, 

Tpohay.- 18 παρορῶν U 19. τρία ἐστὶν ἐξ a 20 post ἕχαστον add. φησι ἃ 

βάνεται scripsi cf. p. 121,14. 21: προσλαμβάνεται U: λαμβάνεται R: προσλαμβάνεσϑαι ἃ 

21 προσλαμβάνουσιν Ua 23 7 U évapyelas Scripsi: ἐνεργείας libri 24 ἐπὶ 

προλαμιβάνεσθαι seripsi ef. vs. 20: προσλαμβάνεσθαι libri 25 τί alt. om. a 
TEN 26 Παρῆν: ον U: ἐναργέστατα a 
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5 

p.76b18 Οὐ yap ὁμοίως δῆλον ὅτι ἀριϑμός ἐστι xat ὅτι Voy pov 28ν 

χαὶ ϑερμόν. | 

wy ν φιλόσοφος οὕτως ἔλεγεν. τὸν δὲ ᾿Αλέξανδρον μᾶλλον μὲν εἶναι 1191 ‘O υὲν 

δῆλον λέγειν τὸν ἀριϑυόν, ἧττον Gt τὸ Ψυχρὸν χαὶ ϑερμῃόν. οὐ μὴν τὴν 4 οΥλὴν Asyst tO ριυι 5 Att ΞΘ το γῦρο ἀφο pu.ov. ͵ 7, τὴν fo 

5 ἀλήϑειαν οὕτως ἔχειν" σαφέστερον γὰρ τὸ ψυχρὸν χαὶ ϑερμὸν ἢ ἄλλο τι 

τῶν φυσιχῶν ὕπερ ὁ Ae διὸ ὃ μὲν φυσιχὸς οὐχ ὁρίζεται τί τὸ ψυ- 

“ρὸν ἢ τί τὸ ϑερμόν. διὰ τὸ δῆλα εἶναι ταῦτα ἐχ τῆς ἐναργείας᾽ 6 μέντοι 
΄ 

ἀριϑμητιχὸς δρίζεται τί ἐστιν ἀριϑμὸς καὶ τί μονάς, ὅτι ἀριϑμὸς μέν ἐστ' 
\ 5 “> , δ Ω \ ) σὺν τ - v 

TO δὰ WOVaOWyY συγχειμενον πληῦος, WOVas OS χαὺ O ξχαστὸοὸν τῶν OVTWY 

ΓΑ ee 

10 ἕν λέγεται. | 

76019 Καὶ ta πάϑη wy λαμβάνειν τί σημαίνει, ἂν ἢ δῆλα, 28» 

i ει τί σημαίνει τὸ ἴσα ἀπὸ ἴσων ν 

ἀφελεῖν, ὅτι γνώριμον. 

τ > rye 
tt οὐδὲ τὰ xa)’ αὐτὸ συμβε εβηχότα πάϑη. ἐὰν ἡ δῆλα, ὁρίζεται ὃ 

i 

΄ 

ae οὐδὲ μὴν τὰ ἀξιώματα. οὔτε γὰρ τί σημαίνει τὸ “ta ἐφαρμό- _ 1) 

AF CQ? Covea ἐπ᾿ ἄλληλα ἴσα ἀλλήλοις ἐστί᾽ λέγει, οὔτε μὴν τί ἐστι τὸ 
» ᾿ " ~ , ΄ >! v ΟῚ - 

ἴσων ἴσα ἀφαιρεϑῇ, τὰ χαταλειπόμεναά ἐστιν toa. χαὶ ἐπί τινων παϑῶν 
΄ , , > , 

δμοίως" οὐχ. ὁρίζεται γὰρ 6 γεωμέτρης, οἷον τί ἐστι τὸ τὰς τρεῖς γωνίας 
Ji I ΄ a; 5 ~ Ὑ v εἰ 4} Ὁ ΄ > e ΄, \ \ ~ 

δύο ὀρϑαῖς ἴσας ἔχειν, ἣ τίνες εἰσὶν at ἐφεξῆς γωνίαι. χαὶ ἐπὶ τῶν 

290 ἄλλων ὡσαύτως. 

p. 76021 "AN οὐδεν HtTTOV τῇ ἢ 
ξ ‘ 

, \ na in} , ‘ >) 

Ὁ TE CEUXVUGL χαὶ ὦ OEltKXYVUGL τ E 

Κἀν te, φησί, ταῦτα πάντα προλαμβάνηται ὑπὸ τῶν ἐπιστημῶν, xav 

΄ 

1.2 ϑερμὸν--- Ψυγρόν a post -μὲν add. οὖν a tov δὲ —10 λέγεται RUa?: ὅτι ) 
o 

ν᾽ x ° 
” "» 4 

6 μὲν ἀριϑυητιχὸς ὁρίζεται, τί ἐστιν ἀριϑιμὸς, χαὶ τί ἐστι μονάς. ὅτι ἀριϑμὸς μέν ἐστι, τὸ ἐκ 

υὐνάδων suyxetuevoy πλῆϑος. μονὰς δὲ. χαϑ᾿ Exactov τῶν ὄντων ἕν λέγεται. ὁ δὲ φυσιχὸς 
‘ Y ῃ 1 ΄) ‘ ry 

ody ὁρίζεται τί ἐστι τὸ ϑερμὸν xal τὸ Ψυχρὸν, διὰ τὸ δῆλα εἶναι ταῦτα ἐκ τῆς αἰσϑήσεως. 

χαὶ ἔστιν ἡ διαφορὰ ἐνταῦδα, τοῦ τὸν μὲν, ὁρίζεσϑαι. τὸν δὲ, οὐχ ὁρίζεσϑαι. ὁ δὲ ἀλέ ξανδρος 

zal ἀμφοτέρους μὲν δρίζεσϑαί φησιν. ἀλλὰ τὸν viv ἀριϑμιητιχὸν μᾶλλον ὁρίζεσϑαι τὸν ἀριἣ μὸν, 
»" > . . ‘ > ᾿ a ‘ J ΓΙ ᾿Ὶ it ” 

ἢ τὴν μονάδα. τὸν δὲ φυσιχὸν, ἧττον τὸ Ψυχρὸν zat τὸ ϑερυόν. ἀλλ᾽ οὐ; οὕτως ἔγει τὸ Ϊ | τ / re β ἢ 

ἀληδὲς, σαφέστατα γὰρ ἔγνωσται τῇ αἰσϑήσει τὸ ϑερμὸν zai τὸ ψυχρὸν, ἢ ἄλλο τι τῶν φυσικῶν, 

ἤπερ ὃ ἀπῆν χαὶ διὰ τοῦτο ἣ τοιαύτη ἐξήγησις ἀποδοχιμάζεται al 3.4 μὲν εἶναι 

δῆλον λέγειν «5: δῆλον εἶναι λέγειν R: μὲν εἶναι U 5 ἔχειν οὕτως U 6 διότι R 

post tladd. ἐστι αὶ évapyetas scripsi: ἐνεργείας RUa? 8 post τί alt. add. ἐστι αὶ 

ΕἸ λανϑάνειν a? ἐὰν 7) δῆλα τί σημαίνει R 12 vy R τὸ xth. om. R 

post to add. τὰ U: om. a Arist. 13 γνώριμον a Arist.: γνώριμα U 16 ἐστί 

om. U: εἶναι a λέγειν Uz om. a 18 γὰρ om. R post γωνίας add. τὸ 

τρίγωνον a 19 δυσὶν a zat om. R 21 περὶ χτλ. om. R 22 6 te a 

Arist.: 6 τιῦ 23 ἐάν--ἐάν a ταῦτα a: om. RU προσλαυβάνηται Ra 



or 

10 

15 
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30 
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τέ τινα παρορᾶται διὰ τὸ ἐναργές, οὐδὲν ἧττον ἐπὶ πάσης ἐπιστήμης τρία 28V 
~ " Ὁ ΄ ἈΝ ΄ , ΄ 

ἐστὶν ἐξ ὧν συνέστηχε πᾶσα ἀπόδειξις, τό τε γένος περὶ ὃ τὰ xa’ αὑτὸ 

\ 

ὑπάρχοντα ἀποδείχνυσιν ἢ ἐπιστήμη. ὅπερ χαὶ δεδομένον ἐστί, xal 

αὑτὸ ὑπάρχοντα αὐτῷ πάϑη, ὅπερ ἐστὶ ζητούμενον, χαὶ 
ἘΝ \ q? 

αὐτὰ τὰ χαὺ 
, my "κ cian > ~ r 

TOLTOV TH AClWUAaTA ἔς ὧν ὑπάρχοντα ὀείχνυνται Toe nay τοῖς UTO- 

χειμένοις. 

=p ‘ > ἊΝ Ὁ τς 9. Ὁ) ᾽ 3.- ἢ p. 76623 Οὐχ ἔστι δ᾽ ὑπόϑεσις οὐδ᾽ αἴτημα ὃ, ἀνάγχη εἶναι δι᾽ 
‘ \ > -" » ΄ " \ 

αὑτὸ χαὶ δοχεῖν ἀνάγχη χαὶ τὰ ἕξῆς. 

᾿ \ ΄ os Ἁ 5 > ~ tx » \ σ - 5 

Εἰπὼν TOLL εἰναι TH ἐξ ον TAH OTOOSLELS, XGtC OTL ταῦτα πρόλαυ.- 

, \ . 

σημαίνει, τινὰ 6& χατὰ τὸ ἢ“ ele Bavovow αἱ ἐπιστῆμαι, πάντα μὲν χατὰ τὸ τ 

ὅτι ἔστι, χαὶ ὅτι συμβαίνει ἐπί τινων ean ἐνίοτέ τινα τούτων μὴ λαμ: 

βάνεσϑαι διὰ τὸ ὃῆλα εἶναι ἐχ τῆς ἐναργείας, ὥσπερ ἀμέλει οὐδὲ τῶν ἀξιω- 

μάτων προλαμβάνουσιν οἱ χατὰ uspns ἐπιστήμονες τὰς πη τασιας διὰ τὸ 

ναι ἐχ τῆς ἐναργείας, οἷον τί σημαίνει τὸ “ἐὰν ἀπὸ ἴσων ἴσα ἀφαι- 

ρεϑ, xat τὸ τὴν ἀντίφασιν μὴ συναληϑεύειν, ἐπειδὴ ὅλως ἐμνήσϑη 

τοῦ ἀξιώματος, βούλεται τήν τε ἰδιότητα αὐτοῦ παραδοῦναι ἡμῖν χαὶ δια- 

χρῖναι αὐτὸ ἀπό τε τῶν χαλουμένων ὑποϑέσεων χαὶ αἰτημάτων zal ἔτι 

ταῦτα ἐς ἀλλήλων τε χαὶ τῶν ὁρισμῶν. 757% μὲν οὖν χαὶ ἐν ἀρχαῖς παρα- 

δέδοται ἢ τούτων διάχρισις᾽ ἐπειδὴ δὲ χαὶ νῦν τούτων μέμνηται, εὔλογον 

UGS τῶν προχειμένων διάνοιαν ἀναχεφαλα!ωσαμένους ἄνωδεν 

τὴν πᾶσαν ἐντελῶς ἐχϑέσϑαι διαίρεσιν ἔχουσαν οὕτως. τῶν ἀμέσων πρη- 

τάσξων αἱ μὲν αὐτόπιστοί εἰσι χαὶ πᾶσιν ἀνθρώποις χοινῶς συμπεφυχυῖαι, 
ς ΝΥ > ~ ¢ X > ~ ~ YEA) \ »ν { 

at ὃξ οὐ πᾶσιν. at WEY οὖν χοινῶς σὺ πεφυχυϊδ' πᾶσι διὰ τὸ οἴχοϑεν "» 
‘ 

v . ἢ “δι τ + \ ΄ - 

ἔχειν τὸ πιστὸν χαλοῦνται ἀξιώματα χαὶ χοιναὶ ἔννοιαι " at δὲ uy πᾶσι 

συμπεφυχυῖαι ἀλλὰ τισὶ χαλοῦνται ϑέσεις. χαὶ τῶν ϑέσεων af μὲν τί ἐστιν 

ἔχαστόν φασιν, at χαλοῦνται Ootowol, at ὃξ ἄλλο ἄλλου χατηγοροῦσιν. αἱ 

χαλοῦνται χοινῷ ὀνόματ' ὑποθέσεις. χαὶ τῶν ὑποϑέσεων αἵ μὲν ἀληϑεῖς 

τε οὖσαι χαὶ δοχοῦσα! λαυβάνονται τῷ μανϑάνοντι παρὰ τοῦ ἐπιστήυονος, αἱ 

ὃὲ μὴ δοχοῦσαι. αἱ μὲν οὖν δοχοῦσαι τοῖς υανϑάνουσι λαμβανόμεναι χα- 
: ~ 5 , δ ΄ ~ / ’ A ‘ 

λοῦνται ἰδίῳ ὀνόματι ὁμωνύμως τῷ γένει ὑποϑέσεις, at δὲ μὴ δοχοῦσαι 
la ~ ΄ ~ 

αἰτήματα. χαὶ τῶν ὑποϑέσεων ὅσαι μὲν μετὰ τοῦ δοχεῖν τῷ προσδιαλεγο- 
‘ 

τὰ τὶ ~ as 5 4 3 5 ~ 

υένῳ χαὶ ἀληϑεῖς εἶναι οὐ πολλῆς δέονται ἐπιστάσεως εἰς τὸ τὴν ἐν αὑτοῖς 

ΠΡ ἡ ah Ee ιᾶν. χαληῦνται χυρίως ate τις otov et ϑέλων τις χατα- 

σχευάσαι, ὅτι ἢ ψυχὴ αἀϑαάνατος. ἐρωτήσει τὸν πρὸ 
5 5 ~ ΄ \ 5 , ~ ‘ , 

αὐτῷ ἢ ψυχὴ αὐτοχίνητος εἶναι. 7 εἰ τὰ ἐναντία 

1 

γὰρ 
om. 

add. 

, 
παρορῶνται Ra ante διὰ add. ὑπὸ τῶν ἐπιστημῶν R 2 post πάσης a 

ζ RU: om. ἃ 5 δείχνυται αὶ τὰ πάϑη om. R 8 αὐτὸ libri “ar 

26 

30 

85 

40 

46 

add. 

R 9.10 προσλαμβάνουσιν Ua 11 καὶ τὸ τί σημαίνει Ua? post ἐνίοτε 

δὲ Ua 12 οὐδὲ ἀυέλει R 13 προσλαμβάνουσιν Ua post to add. ταῦτα a: 

ταυτὸ mrg. U 14.15 post ἀφαιρεϑῇ add. τὰ καταλειπόμενά εἰσιν ἴσα a 18 ἐν ἀργαϊς] 

6. 2 p. 72414 sq. 20 ἀναχεφαλαιουμένους U 21 ἐντελῆ καὶ 24 post χαλοῦνται 

add. καὶ R 28 οὖσαι R: εἰσι Ua 29 ai pév—30 δοχοῦσαι iterat U 
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X <P ΄ ~ 5 ἊΣ ΄ 

υὲν οὖν συγχατάϑηται τῇ ἐρωτήσει, φήσει οὕτως ἔχειν" εἰ γὰρ χαὶ χργζει 

ταῦτα ἐπιστάχεώς τινος, GAN οὖν ἀληϑῆ τέ 
Javtt εὐδνὺε δῆλα οὕτως ἔγηντα vtveta THO taL COV” “HONE ToLN πὰ τῆς ναντι εὐθὺς δῆλα οὕτως Eyovta γίνεται. ταῦτα οὖν χάλειται χυρίως UTO- 

εἰσι χαὶ τῷ ὀλίγον ἐπισχέ- 

ϑέσεις. τοῦ τοιούτου 6’ εἰσὶν εἴδους χαὶ τῶν ὁρισμῶν ὅσοι φανερὰν ἔχουσι 

τὴν ἐν αὐτοῖς ἀλήϑειαν" οἷον τρίγωνόν ἐστι σχῆμα ἐχ πο εὐθειῶν περ'- 

ἐχόμενον, χύχλος δέ ἐστι σχῆμα ὑπὸ μιᾶς γραμμῆς περιεχόμενον, πρὸς ἣν 391 

ἀφ᾽ ἑνὸς σηυξίου τῶν ἐντὸς τοῦ χύχλου πᾶσαι at [πρὸς τὴν περιφέρειαν] 
; προσπίπτουσαι εὐϑεῖαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν. ἐναργὲς γὰρ τὸ ὑπὸ μιᾶς 

‘ 

Ἰραμμῆς περιέχεσϑαι tov xdxAov χαὶ τὸ τὰς ἐκ τοῦ χέντρου ἴσας εἶναι τῷ 

10 μόνον χατανοήσαντι, ὅτι τὸ ἐχ τοῦ χέντρου, xa’ ὃ ἕἔστηχε τὸ ἕτερον σχέ- 
bs ~ >I Re 2) ‘ A 5 δὴ 24 > Ψ΄ a Lf 5 \ >) 

hos τοῦ διαβήτου, ἐπὶ to λοιπὸν σχέλος διάστημα μία ἐστὶν ev 

πανταχόϑεν περιαγομένη γεννᾷ τὸν χύχλον" zal ἐπὶ τῶν παραπλησίων ὧσ- 

αὔτως ὀλίγης δεῖται ἐπιστασίας. ὅσαι ὃὲ δοχοῦσαι τῷ προσδιαλεγομένῳ 
4). ~ ΄ a Ns ἊΝ Ψ ΤΥ ΟῚ 5 ΄ ἜΑ - 
ἀληϑεῖς μέν εἰσι, ἀποδείξεως δὲ δεόμεναι χαὶ ἐπεξεργασίας πλείονος, αὗται 

= » " eZ , > XC ΄ C ae = Ὗ A ’ὔ > ΄Ν εσ 

15 πρὸς τὸν μανϑανοντά εἰσι μὲν ὑποϑέσεις, οὐ μὴν χυρίως, οἷον πάλιν οἱ ὁροι. 
» Vv ~ A ~ ~ ΄ 

τούτων γὰρ ὅσοι μὲν οἴχοϑεν ἔχουσι τὴν πίστιν μετὰ τοῦ δοχεῖν τῷ μανϑά- 

νοντι, οὗτοι χυρίως χαλοῦνται ὑποθέσεις, ὡς ἤδη εἴπομεν᾽ ὅσοι GE οὐχ 
» ν ΄ 5 >) ΩΝ ΄ ~ 

οἴχοϑεν ἔχουσι τὰς πίστεις ἀλλὰ δέοντα! ἀποδείξεως, οἷον 6 τοῦ σημείου 10 
σ A ΄ “Ὁ ~ μὰ ΄ ~ >) 3 , ὋΣ \ \ 

ὅρος καὶ ὃ τῆς ραμμῆς 7 ὃ τῆς ἐπιφανείας [ὑποϑέσεις εἰσίν], ἀλλὰ xat 

20 τὸ τὸν ἥλιον μείζονα εἶναι τῆς γῆς ἢ τὴν γῆν ἐν τῷ μέσῳ εἶναι 7 χέν- 
Ὑ ~ OC an ~ ~ a 5 a , 

τροῦ λόγον ἔχειν ἢ ὅ τι δοχοῦν τῷ προσδιαλεγομένῳ λαμβάνεται, ἐπειδὴ 

ἀποδείξεως ταῦτα δέεται, λαυβάνεται 62 ἀναποδείχτως, οὗτοι ὡς πρὸς τὸν 
/ σ ‘ ΄ ΄ \ c χῷ ΄ 

ανϑάνοντα χαλοῦνται ὑποϑέσεις. χαὶ δηλον ὅτι χαὶ ὁ ὁρισμὸς ὑπόϑεσίς 
wat 2 
ἐστιν ὡς εἶναι τῷ ὑποχειμένῳ TO αὐτό, διαφέρον OF τῇ σχέσει, ὥσπερ nat VW 

, 

χατάφασις χαὶ ἀπόφ οασις χαὶ πρότασις χαὶ πρόβλημα χαὶ συμπέρασμα. 
τὸ σι 

ὅταν μὲν γὰρ ὡς μέρος προτάσεως 6 δρισμὸς λαμβάνηται, ὑπόϑεσίς ἐστι 

χαὶ οὐχ ὁρισμός, ὥσπερ ὅταν, εἰ τύχοι, τὸν τοῦ χύχλου ὁρισμὸν ἐν προτάσει 

παραλαμβάνωμεν, ἐν ϑεωρήματι λέγοντες “αἱ ὃὲ ἀπὸ τοῦ χέντρου πρὸς 

τὴν περιφέρειαν προσπίπτουσαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν’ 7 “ὅταν δὲ εὐϑεῖα ἐπ 

30 εὐθεῖαν σταϑεῖσα τὰς ἐφεξῆς γωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ποιῇ χαὶ τὰ ἑξῆς" 

ὅταν G2 wh ἀντὶ προτάσεως παραλαμβάνηται GAR ὡς αὐτὸ τοῦτο τὴν φύσιν 20 

τοῦ πράγματος ἀπαγγέλλων, τότε ὁρισμός ἐστιν, οὐχ ae οὐχέτι 
’ ΄ ΄ ΄ ΄ὕ ΄ , = > ao 26 

υέντοι ἢ ὑπόϑεσις πάντως χαὶ δρισμός ἐστιν" οἷον τι τὰ ἐναντία ἐξ αλλή- 

1 συγκαταϑεῖται R φήσει scripsi: φύσει libri yap scripsi: δὲ libri zai a?: οὔ Εὔα! 

post χρήζει add. μὲν Ua! 2 ἐπισχέψεώς a! ἀληϑεῖς pr. U 3 οὖν om. Ua? 

zanoovtat Ua’, at ef. p. 131,24 3.4 post ὑποϑέσεις add. zat Ua?: τῶν ἀμέσων προτάσεων a 

46 om. Ua? 6 χαὶ χύκλος, om. δέ U 7 πρὸς thy περιφέρειαν delevi 8 post 

yap add. zat R 11 ροϑβί διαβήτου add. tod γράφοντος τὸν χύχλον a 13 ἐπιστάσεως R 

δοχοῦσαι a2: δοκοῦσι RUa! 14 εἰσι ἃ": εἶναι RUa! αὐτῆς R: αὐτοῖς ἃ] 15 εἰσὶν 

ὑποϑέσεις R: ὑποϑέσεις μέν εἰσι καὶ αὗται a! πάλιν om. U 19 ὑποϑέσεις εἰσίν delevi 

2176 τὶ om. R post ὅτι add. τί U 22 δεῖται U 23 χαὶ alt. om. R 

26 λαμβάνεται U 28 ἐν ϑεωρήματι RUa?: προβλήματα a! 29 πίπτουσαι R 

post προσπίπτουσαι add. εὐϑεῖαι a ἀλλήλοις R 30 ποιεῖ a nat τὰ ἑξῆς om. R 

31 παραλαυβάνεται U ante τὴν add. χατὰ a? 32 ἀπανέχει sic ἢ: ὑπογράφῃ al 

32.33 οὐ μέντοι ἡ ὑπόϑεσις R: ἡ μέντοι ὑπόϑεσις οὐ a οἷον RUa?: χαὶ yap a! 
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λων, ὑπόϑεσις μέν, οὐχέτι δὲ χαὶ ὁρισμός, χαὶ τὸ τὴν σελήνην ex τοῦ 29° 

ἡλίου φωτίζεσϑαι ὑπόϑεσις, οὐχ ὁρισμός ἐστιν, εἰ δοχοῦντα τῷ προσδιαλε- 
ΡΝ L ἐλ τς 9 ́  = o Δι τ —_™ 6 See Fe > ~ ~ Q” 
(OEY λαμ) ανονται-. οσαι ἕν οὖν τῶν ὑποῦξσξεων οὐηχηῦσι TW WAVUAVOVTL 

~ ᾿ ΄ > , ΄ , . ~ ε > e 

ἢ τῷ προσδιαλεγομένῳ, ἰδιχώτερον ὑποϑέσεις χαλοῦνται, ὡς εἴρηται, Guw- 2 “» 

ὃ νύμως τῷ γένει. ὅσαι GE μὴ δοχοῦσι τῷ προσδιαλεγομένῳ, ἀληϑεῖς δέ εἰσι 

χαὶ ὀλίγης δεόμεναι παραμυϑίας, χαλοῦνται χυρίως αἰτήματα οἷον τὸ παντὶ 
> , 

χέντρῳ χαὶ διαστήματι χύχλον γράφεσϑαι χαὶ τὸ ἀπὸ παντὸς σημείου ἐπὶ 

πᾶν σημεῖον εὐϑεῖαν γραυμὴν ἀγαγεῖν χαὶ τὰ τούτοις ὅμοια. εἰ δὲ μὴ 
-- \ ~ > > ~ ~ ~ 5 ΄ ap 

δοχηοῦσαι, εἰ μὲν ψευδεῖς εἶεν πη δὲ τῇ τοῦ προσδιαλεγομένου δόξῃ, 

10 ἡ χαὶ ἀληθεῖς μὲν πλείονος ὃὲ ἀποδείξεως Geduevar, χαλοῦνται πρὸς τὸν 

αανϑάνοντα altyuata. οἷον ve δεῖς μέν, ὡς εἰ αἰτοίη τις τῶν περὶ Ay; 30 

μήχριτον συγχωρηϑῆναι αὐτῷ ὅτι ἀρχαὶ τῶν πραγμάτων εἰσὶ τὰ ἄτομα, 7, 

τῶν περὶ Avatayopay τις ὅτι αἱ ὁμο!ομέρειαι" ἀληϑεῖς δὲ χαὶ πλείονος δεόμεναι 

παραμυϑίας, ὥσπερ ἢ λέγουσα τὰς an’ ἐλαττόνων ἢ δύο ὀρϑῶν ἐχβαλλο- 

15 μένας συμπίπτειν" τοῦτο γὰρ east μὲν ὡς αἴτημα ὃ Ἰεωμέτρης ἀναπο- 

δείχτως, βιβλίον μέντοι ὁλόχληρον 6 τε [Πτολεμαῖος χαὶ 6 Πρόχλος εἰς τοῦτο 

ΤΕ  Ἰοὐεὰ: πολλάχις ὃὲ zal ἐναντία ἐστὶ τὰ αἰτήματα τῇ τοῦ προσδια- 8 ἥ ve 

ἣν ~ ἴδ 5 OC 

᾿βγομένου δόξῃ, συγχωρεῖ μέντοι ὃ προσδιαλεγόμενος, ἵνα συυπερανϑῇ τι" 
> QF» > , ΄ 

οἵην εἰ τις δοξάζων μὴ εἶναι χενὸν συγχωρήσειε τὸ εἶνα! χενόν,. ἵνα εἰδείη 
» 

. , a. ’ 49 ἃ 90 εἰς τί τῷ αἰτοῦντι χρησιμεύε: τὰ τῆς ὑποϑέσεως. πολλάχις ὃξ χαὶ οὐδέ- 
‘ ; >) ~ ΄ " ΄ “᾿ 

τξρὴν αὐτῷ δηχεὶ τῶν ἀντιχειμένων, οἷον το τοὺς αστερας σἀρτιοὺς εἶνα! γ 

΄ ΄ Ν᾿ - ΄ nO ΄ 

περιττούς, πάλιν δ᾽ αὖ συγχωρεῖ τῷ συλλογιζομένῳ ὃ βούλεται λαβε 
o 

υ 

ἵνα τὸ συναγόμενον ἴδῃ. πάντως οὖν χαὶ τὸ τς WUE χαὶ με ὑπόϑεσις πάντως 40 
᾿ ’ ‘ ν >] , ΄ i I 

ahydys* τὸ δὲ attyua ob πάντως μὲν ἀληϑές, συγχωρούμενον ὃὲ παρὰ 

RG on 
~ A Lal ce , id ? lad 

τοῦ πρὸς OV O λόγος. 7, υὲν οὖν πᾶσα διαίρεσις LITT» διαφέρουσι ὃξ a). λύ- 

>) ‘ 5 ’ Ἂ » ~ ‘ ¢ 

λων τὰ εἰρημξνα᾽ τὰ μὲν ἀξιώματα τῶν χατὰ φύσιν ὑποϑέσεων, διότι, ὡς 
2 ᾿ ~ σαν , \ \ SP ~ . v 

ἐν ἀρχῇ ταῦτα Gtexolvausy, τὰ μὲν ἀξιώματα συμπεφύχασι πᾶσι χαὶ οἴχοϑεν 
»ν ao Ἃ ΄ ἣ >I ee Vv ΄ , 

ἔχων αὐτὰ ἕχαστος προβάλλεται, χἂν μὴ ὁ διδάσχαλος εἴπῃ. at μέντοι 
re , >) / , Ν ἊΝ ‘ A , 

ὑποῦέεσεις, εἰ “al τινες τρύπῳ τινὶ διὰ τὸ σαφὲς αὐτόπιστοι εἶεν, ὥσπερ 
"» ΝΣ > ἡ -“ ’ 5 an | 3 

30 τὰ ἀξιώματα, GAN οὐ δύναται ἕχαστος οἴχοϑεν αὐτὰ mpoyerpilecdar, ἀλλὰ 40 

ς 

b> Wd ~ , \ b) ~ ‘ ~ ΩΥ ys , ‘ 

δεῖται μὲν ἀχοῦσαί τι περὶ αὐτῶν παρὰ τοῦ διδασχάλου, ἀχούπας ye υὴν 
3 

οὐ πάντως δεῖται χατασχευῆς εἰς τὴν τούτων δεῖξιν ὡς ἐχόντων προφανῆ 

τὴν ἀλήϑειαν, οἷον ὅτι τρίγωνόν ἐστι τὸ ἐχ τριῶν πλευρῶν περιεχόμενον, 

τετράπλευρον: ὃς τὸ ἐχ τεσσάρων, χαὶ ὀρϑογώνιον μὲν τὸ ὀρϑὴν ἔχον γω- 

2 ὑπ ‘Dears μὲν, οὐκ ἔστι δὲ zal ὁρισμὸς a! 2 εἰ scripsi: 7 RUa post δοχοῦντα 

add. διὰ τοῦτο γὰρ a 4 εἰδιχώτερον ἃ εἴρηται] p. 127,30 6 τὸ om. RK 

7 κέντρω RUa?: χύχλῳ al 8 ὅμοια τούτοις U 9 δυχοῦσι malim post εἶεν 

add. ἡ καὶ U δὲ ἃ: om. RU δόξει U 11 οἷον RUa?: χαὶ a! εἰ (zai add. 

a’) αἰτοίη Ra!: meto Ua 15 post ἀναξαγόραν add. ef Ua? 14 ὡς U 15—17 ἀνα- 
Es pa ΡΝ Cr OMAAT ΟΕ ea te ee Chard 

ποδείχτως. πολλῆς δὲ δεῖται τῆς ATOOELCEWS, ὡς βιβλίον ολόχληρον τὸν τε πτολεμαῖον, χαὶ τῶν 

πρόχλον καταβαλέσϑαι εἰς τοῦτο a 17 χαὶ om. R 18 post δόξῃ add. εἰ Ua 

19 συγχωρήσει R 19. 20 ton εἰ tH καὶ 21 post οἷον add. εἰ a 23 ἴδοι | 

ἀξίωμα Seripsi: αἴτημα RUa 24 ἀληϑεῖς pr. 1. Ua: fort. ἀληδῆ 27 ἡ ἀρχὴ R 

ἐν ἀρχῇ] p. 127,23 συμπέφυχε U 98 ἔχων om. R 31 αὐτῶν Ra: αὐτοῦ 

τῶν U περὶ (ante τοῦ) R 

Comment. Arist. XIII 3. Philop. in Anal. Post. 0 
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νίαν, ὀξυγώνιον δὲ τὸ ὀξεῖαν ἔχον γωνίαν χαὶ ὅσα τοιαῦτα ταν στῆς τῶν 391 

μὲν οὖν χυρίως ὑποθέσεων ταύτῃ διαφέρουσι τὰ ἀξιώματα. τῶν δὲ χυρίως 
[4 

αἰτημάτων διαφέρουσι τὰ ἀξιώματα χαὶ αἱ ὑποϑέσεις. αἱ μὲν ὑποϑέσεις, 50 
ὅτι δοχοῦσαι λαμβάνονται τῷ μανϑάνοντι, τῶν αἰτημάτων οὐ πάντως 

ὃ δοχούντων αἰτουμένων παρὰ τοῦ διδασχάλου So gs οἷον ὡς εἰ 
ἀπὸ παντὸς σημείου ἐπὶ πᾶν σημεῖον εὐϑεῖαν o- λέγοι ᾿συγχεχωρήσϑω μοι τ 

x peer ~ s \ = aN Ξ Ξ = = \ = σε 5 ΄ 31; 

Ἰραυμὴν ἀγαγεῖν χαὶ παντὶ χέντρῳ καὶ διαστήματι χύχλον γράψαι 

ἀυφοτέρων δέ. διότι τὰ μὲν ἀξιώματα χαὶ at ὑποϑέσεις τὸ πιστὸν 
‘ ‘ ἰ ‘ ‘ 

΄ v τὸ “᾿ ν 

ἔχουσι, τὰ δὲ αἰτήματα βραχείας ἢ χαὶ πλείονος δέονται παραμυϑίας. 

10 Τὴν μὲν οὖν | τούτων διάχρισιν ἐν ἀρχαῖς παραδέδωχε. νῦν δὲ δια- 29V 
χρίνει τὰ ἀξιώματα ἀπό τε τῶν πρὸς τὸν μανϑαάνοντα ὑποϑέσεων χαὶ αἰτη- 

μάτων χαὶ ταῦτα ἀπ᾿ ἀλλήλων, ὅτι τὰ μὲν αἰτήματα τῶν ὑποϑέσεων δια- 

φέρει τῷ τὰς μὲν ὑποϑέσεις δοχούσας εἶναι τῷ μανϑαάνοντι. τὰ δὲ αἰτήματα 

οὐχέτι δοχοῦντα ἀλλὰ συγχωρούμενα, τὰ δὲ ἀξιώματα ἀμφοτέρων τῷ τὰ 
᾿ > ΄ - ᾿ - ΝΜ yv AN το 

15 υὲν εἶναι χοινὰ ὡς πᾶσι δοχοῦντα ual οἰχοῦξεν ἔγοντα τὴν αλήϑειαν. τὰς ὃ 
t - i 3 

ὃξ ὑποθέσεις οὐ πᾶσι δοχούσας, μήτε μὴν τὰ αἰτήματα. τῶν δὲ ὅρι- 

συῶν πάντα διαφέρουσι τῷ ταῦτα μὲν πάντα προτάσεις εἶναι ἄλλο ἄλλου χατη- 
ἶ ry ry i 

Ἱορούσας ἤτοι χαϑόλου 7 ἐν μέρε: xat 7 χαταφατιχῶς ἣ ἀποφατιχῶς, τοὺς 

63 ionic μήτε χαϑόλου μήτε ἐν μέρε: ἄλλο ἄλλου χατηγορεῖν (μήτε 

20 χαταφατιχῶς μήτε ἀποφατιχῶς, ἀλλὰ situa pe τὸ τί ἐστιν ἐχάστῳ TO εἶναι 

δηλοῦν. εἰ δέ ποτε οἱ ὁρισμοὶ παραληφϑεῖεν ἐν προτάσεσιν, οὐχέτι ὁρισμοὶ 

μένουσιν ἀλλὰ προτάσεις γίνονται ἔχουσαι ὑποχείμενον μὲν τὸ ὁριστὸν 10 
Ἢ ὶ t 

as Γ ΄ LA >) , 

XAT} jopoopevoy GE τὸν ὁρισμόν. χαὶ τότε τίνονται χαὶ αὐτοὶ ὑποϑέσεις. 
΄ 7 C +9. «Ὁ > ΄ £y QQ ὡ id \ 

Οὐχ ἔστι δὲ ὑπόϑεσις οὐδὲ αἴτηυα ὃ avayxy εἶναι Ot αὑτὸ 
‘ i ~ 5 ’ na , ¢ , A »] 

25 “AL δοχεῖν ἀναάγχη. τίνι διαφέρει σξίωμα ὑποϑέσεώς τε χαὶ αἰτήματος. 
i | ‘ ‘ i 

, apes as Ε Peet, 
Syet, ὅτι ἀξίωμα μέν ἐστιν ὃ Gt αὑτό τέ ἐστιν avayxy χαὶ δοχε 

ἀνάγχης ὁ οὕτως ἔχειν, ὅπερ οὐδὲ τῇ ὑποϑέσει ὑπάρχει: οὐδὲ τῷ αἰτήματ' 

ἢ μὲν γὰρ ὑπόϑεσις οὐχ ἐξ ἀνάγχης δοχεῖ οὕτως ἔχειν, ἐπεὶ μηδὲ πᾶσι 

δοχεῖ᾽ τὸ OF αἴτημα οὐδ᾽ ὅλως δοχεῖ, ὡς εἴρηται. 

5 ) » ἃ » “. ‘ = 

30 p. 7624 Οὐ yap πρὸς tov ἔξω λόγον ἢ ἀπόδειξις ἀλλὰ πρὸς τὸν 1ὅ 

x 2 > NUD EIA en > > > > 
Ἐπειδὴ εἶπε τὸ ἀξίωμα ἀνάγχῃ te (6) αὑτὸ εἶναι χαὶ δοχεῖν ἐξ ἀνᾶγχης, 

v , 

A 

ἵνα pr τις εἴπῃ ὅτι οὐ πάντως ἐξ ἀνάγχης δοχεῖ τὸ ἀξίωμα εἶναι (τί γάρ, 

ἐὰν μὴ συγχωρῇ τις ὅτι ἐπὶ παντὸς 7 ἢ χατάφασις ἢ ἢ ἀπόφασις H ἐὰν 
C De 3 \ ν ν ~ ‘ Lee a. 2 oe Vv - ἔν SON <a Sits 

35 ἀπὸ ἴσων ἴσα ἀφαιρεϑῇ, τὰ χαταλειπόμενά ἐστιν toa;), πρὸς τοῦτον ἀπαν- 

1 ὀξυγώνιον --- ςτωνίαν om. a! 4 ὅτι om. R post τῶν add. δὲ U 7 Le 

om. U περιαγαγεῖν R 8 an ἀμφότεραϑ αἱ μὲν ὑποϑέσεις καὶ τὰ ἀξιώματα a 

9 δέονται om. R 11 post ἀξιώματα add. ta Ua post ὑποθέσεων add. te R 

13 τῷ μανϑάνοντι εἶναι R 15 χοινῇ καὶ ἃ: κοινῶς R 17 πάντων pr. |. R 

20 τὸ prius om. U 21 προτάσει Ra cf. p. 132,1.2 22 μὲν ὑποχείμενον Ra 

24. 25 lemma om. a 26 an <6) ἀνάγκης ut Ρ. 191. 78 ἂὐ ἔς ν5. 32 28 οὐ δοχεῖ 

ἐξ ἀνάγχης ἔχειν οὕτως ὡς ἔχει, ἐπεὶ ἃ 32 6v αὑτὸ scripsi: αὐτὸ RUa 33 δοχεῖ 
. ow) 2» Ὁ ξ Ἃ . Τ 2) ΜΕ « 

TO ἀξίωμα ες ἀνάγκης ἃ 34 7 primum om. U post ἀπόφασις add. ἀληϑεόει a 
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\ τῶν φησιν ὅτι αἱ ἀποδείξεις οὐ πρὸς τὸν ἔξω λόγον ἀποτ 

τὸν ἐν τῇ προφορᾷ (οὐδὲ γάρ, ἐὰν ἐριστιχῶς τις χαὶ τοῖς ἐναργέσι μάχηται, 20 
παρὰ τοῦτο οὐχ ἀποδείξει ὁ ἀποδειχτιχός), ἀλλὰ πρὸς αὐτὴν τὴν τῶν 

γονται, τουτέστι ZIV st 
Tél 

b] 
Ξ 
cv 

πραγμάτων φύσιν ual πρὸς tov ἐνδιάϑετον λόγον" οὐδὲ γάρ, ἐὰν λέγῃ τις 
= ‘ aN μ᾽ Ἃ ‘ , κ᾿ δ ‘ 5 o 5 μὴ εἶναι ἀληϑὲς τὸ ἐπὶ παντὸς ἣ thy χατάφασιν εἶναι ἢ τὴν ἀπόφασιν, οὕτω 

΄ ~ ~ . ~ σ 5 πάντως χαὶ φρονεῖ ὁ τοιοῦτος. διὰ τοῦτο οὖν φησιν, ὅτι τὰ ἀξιώματα εἴ- 
πομεν ἐξ ἀνάγχης τε εἶναι χαὶ δοχεῖν ἐξ ἀνάγχης, οὐ πρὸς τὸ συγχωρεῖσϑαι 30 

~ ‘ χατὰ Tov προφοριχὸν λόγον ὑπὸ τῶν προσδιαλεγομένων ἀλλὰ χατὰ τὴν 2 < 
διάϑεσιν. ἐπεί, φησίν, εἰ πρὸς τὸν ΠΡΟ ΡΤ λόγον γένοιντο αἵ 

10 4 
, a? συλλογισμόν" δύναται γὰρ μηδεμιᾷ χαταφατιχῇ προτάσει συγχωρῆσαι ὃ προσ- 

οδείξεις, οὐ μόνον ἀπόδειξιν οὐχ ἐνδέχεται γίνεσϑαι ἀλλ οὐδὲ ὅλως 

διαλεγόμενος λέγων, εἰ τύχοι. μὴ εἶναι ἀληϑὲς τὸ πᾶν ζῷον οὐσίαν εἶναι 
ἢ πᾶν σῶμα τριχῇ διαστατὸν ἢ ἥντινα ἄλλην χαταφατιχὴν πρότασιν᾽ 
χαταφατιχῆς ὃξ τ συγχωρηυμένης προτάσεως συλλογισμὸς οὐ τἱνεται. 80 

15 ἀλλ΄ εἰ χαὶ χατὰ τὸν προφοριχὸν λόγον οὐ συγχωρεῖ ὃ τοιοῦτος, ἀλλ᾽ 
οὖν χατὰ τὸν ἐνδιάϑετον πάντως οὕτως ἕξει. ὥστε χαὶ al ἀποδείξεις πρὸς 
τὸν ἐν τῇ ψυχῇ λόγον εἰσίν, οὐ πρὸς τὸν ἐχτός TOV ¢ (| YU λογὴν εἰσιν, οὐ προς τὸν EXTOS. 

"Ἂν 
‘ 

ταῦτα, ἐὰν μὲν δοχοῦντα λαμβάνῃ τῷ μανϑάνοντι, ὕποτ 

a σ, Η ~ " ~ ΄ > κ᾿ 5) τ᾿ +p 
p. 7627 Oca μὲν οὖν δειχτὰ ὄντα λαμβάνει αὐτὸς μὴ δείξας, 

/ 

~ > opt pa \ >] ~ , 

20 Tat, χαὶ ἔστιν οὐχ ἁπλῶς ὑπόϑεσις ἀλλὰ πρὺς ἐχεῖνον μόνον. 

~ ANS > id = e LS = OQ 7 id ΄ς - > ΄ 2 3: 

L διαφέρει ἢ πρὸς τὸν μανϑάνοντα ὑπόϑεσις τοῦ αἰτήματος, διαχρίνει 
\ Cy γον ~ (eee) > ~ διὰ τούτων' τὴν γὰρ ἁπλῶς ὑπόϑεσιν τοῦ ἁπλῶς αἰτήματος ἐν ἀρχαῖς 

διέχρινε. φησὶν οὖν ὅτι τῶν δεομένων ἀποδείξεως ὅσα usv δοχοῦντα hau- 40 
βάνεται τῷ μανϑάνοντι, ταῦτα ὑποϑέσεις χαλεῖται, οὐχ ἁπλῶς ὑποϑέσεις 

‘ 

25 ἀλλὰ πρὸς thy μανϑάνοντα ὑποϑέσεις" ἐὰν 62 ux IN χαὶ τὰ ἐναν- 

τία οἷς δοχεῖ τῷ μανϑάνοντι, ταῦτα χαλεῖται αἰτήματα. τούτων δὲ τὰ 
‘ ea OVX ( παραδείγματα παρεϑέμεϑα. 

ya ~ e x SE σ Ὁ . ΄ , te DINING ΜΞ > 

p- 76635 Οἱ μὲν οὖν ὅροι οὐχ εἰσὶν ὑποϑέσεις" οὐδὲ yap εἶναι 
, 

un λέγονται. 

yy ~ μὺ ’, \ σ 3 \ ~ id re 9 e ἈΝ id = 30 Evtedbev διαχρίνει τοὺς ὅρους ἀπὸ τῶν ὑποθέσεων, ὅτι at μὲν Ono- 4 
, v Ves ~ "Ἃ > , ς ΝᾺ σ 5 δὰ ϑέσεις ἄλλο ἄλλου χατηγοροῦσιν ἢ ἀποφάσχουσιν, of δὲ ὅροι οὐδὲν 

" ΄ » 5 , AD a) ΄ 

οὔτε. χαταφάσχουσί τινος οὔτε ἀποφάσχουσιν, GAN ἣ μόνον τί ἐστι τὸ 

2 τὸν om. a: χαὶ τὸν U post προφορᾷ add. τοῦ λόγου a οὐ Τὶ 

ὃ ἀπόδειξις Ra post ἀποδειχτιχὸς add. λόγος ἃ 5 7 prius om. R ἡ κατά- 

φασις ἣ ἡ ἀπόφασις a! 7 post te add. zai U 10 ἀπόδειξις alt. 1. Ra 

γενέσϑαι a 13 ἡντιναοῦν R 16 zat om. ἢ 17 εἰσίν om. R 

18 δειχτιχὰ R 19 λάβη καὶ 19. 20 ὑποτίϑενται R 20 ἀλλὰ χτλ. om. R 

23.24 λαυβάνονται Ra 25 ὑπόϑεσις R 27 xpoetévella Ua 28 οὐδὲ 

RUa (CMu, corr. Bdp): οὐδὲν Arist. 29 μὴ U Arist.: μὴ εἶναι Ra 5) ] oa | γί, 

30 ἐνταῦϑα a 32 ἀποφάσχουσι --- καταφάσχουσιν καὶ 

y* 
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τῷ σι 

~ 

ἡ 

προχείμενον λέγουσιν. ὥστε al μὲν ὑποϑέσεις ἐν προτάσεσι πάντως, οἱ δὲ 2ὴν 

ὅροι οὐχ ἐν ΠΠ ἀλλ᾿ ἐοίχασι φάσεσι υόνον, τί ἐστι τὸ λεγόμενον, 

συνιέναι παρέχοντες. 

Ξ a= la a ~ ss) ΝΑ, ΄ , ᾿Ξ 5» A ‘ \ 342 Taree ΄ , ἘΠ ,ὔ 

p. 7637 Τοῦτο. δ᾽ οὐχ ὑπόϑεσις, εἰ μὴ χαὶ τὸ ἀχούειν ὑπόϑεσίν 

τις εἶναι φήσει. 
[2 ἈΕῚ Ἀ ΄ ‘ Li (2 γι σ , 5 σ΄ ΕΣ ΒΞ 

Τὸ λέγειν, φησί, τὸν ὁρισμὸν εἶναι ὑπόϑεσιν ὅμοιόν ἐστιν, ὥσπερ av 50 
~ ε ~ ¢ ~ oy 

τις εἴποι [th] χαὶ τὸ φωνῆς ἁπλῶς ἀχούειν χαὶ συνιέναι τὸ ὑπὸ τῆς φωνῆς 
δηλούμενον ὑπόϑεσιν εἶναι, οἷον ἄνϑρωπος, χύων χαὶ τὰ τοιαῦτα τοῦτο γὰρ 
- 5» ΄ - Ni Al εἶπεν ἀχούειν. ἀλλ᾽ ἢ μὲν ὑπόϑεσις δι᾿ αὐτὸ τοῦτο ὑπόϑεσις λέγεται, διὰ τὸ 

ὑποτίϑεσϑαι ἄλλο ἄλλῳ ὑπάρχειν, οἷον τὴν ψυχὴν ἀϑαάνατον εἶναι ἢ ὕνητήν ὑποτίϑεσϑαι ἄλλο ἄλλῳ ὑπάρχξιν, οἷον τὴν ψυχὴ ) | ὕνητήν, 
\ > ig ~ Δ 

τὸν χύσμην γενητὸν εἶναι ἢ ἀΐδιον. οὐ γὰρ τὸ ἁπλῶς λέγειν τὴν ψυχὴν 
5...» “Ἃ \ , ΄ r¢ is) ΄ , μὲ ΄ PRS Σ ᾽ ἀϑάνατον ἣ τὸν χόσμον ἀΐδιον, τοῦτο ὑπόϑεσις᾽ ἐπεί | τοί ys τούτῳ τῷ 80: 

λόγῳ, ὅπερ αὐτὸς εἶπε, πᾶσα. λέξις ὑπόϑεσις ἔσται. ὡς οὖν οὐ πᾶσα λέξις 

σημαίνουσά τι ὑπόϑεσις, οὕτως οὐδὲ οἱ ὁρισμοὶ ὑποθέσεις" τί γὰρ ση- 
~ 4 ia ? a” , 5 

υαίνει τὸ ὁριστόν, δηλοῦσιν, (ody) ὅτι ὑπάρχει τινὶ 7 οὐχ ὑπάρχει. οὐχ 
v coe Ne , 
ἄρα ot optopot ὑποϑέσεις. 

p. 76688 "AAN ὅσων ὄντων τῷ exetva εἶναι γίνεται τὸ συμ- 

ᾧῷᾷ δὲ εἶναι τὰς προτάσεις χαὶ τὸ SU RRE a : εἶναι τη}: προτά- ὃ 

σεις ἄρα τινές εἰσιν αἱ ὑποϑέσεις. GAN οὐχ ἁπλῶς πᾶσα πρότασις ὑπό- 
Nests’ οὐδὲ γὰρ τὸ εἶναι τὸν τ τς ζῷον ὑπόϑεσις. ἢ ὃς πῶς 

ἔχουσα πρότασις ὑπόϑεσίς ἐστιν, χαὶ τί διαφέρει αἰτήματός te χαὶ ἀξιώματος, 

ἀχριβῶς διεξήλλομεν. 

~ , 

1.7639 Οὐδ᾽ ὃ γεωμέτρης Ψευδὴ ὑποτίϑεται, ὥσπερ τινὲς 
] ‘ vy“ T i ’ 

ἔφασαν. 

ν ὅτι οὐ πρὸς τὸν ἔξω λόγον ἀποτείνονται αἱ ἀποδείξεις TE 
πε 

5.) - 
Ξ 
J ἀλλὰ πρὸς x ν τῇ ψυχῇ, τοῦτο πιστοῦται Ex τῶν eae τινὲς 

γὰρ τοῦτο μὴ συνειδότες ὠήϑησαν τὸν γεωμέτρην μὴ ἀληϑῆ ἀποδειχνύναι διὰ τὸ 15 

ψευδεῖς, ὡς wovto, λαμβάνειν ὑποϑέσεις᾽ λαμβάνει γὰρ ὃ Ἰξώμετρης, εἰ 

80 τύχοι, τόνδε χύχλον εἶναι um ὄντα χύχλον ἢ τήνδε εὐθεῖαν μὴ οὖσαν εὐ- 

ϑεῖαν, χαὶ οὕτως τὰ ἑἕξῆς συμπεραίνεται. φησὶν οὖν ὅτι, ἐπεὶ μὴ πρὸς 

τὸν ἔξω λόγον ἢ ἀπάντησις ἀλλὰ πρὸς τὸν ἐν τῇ Ψυχῇ, διὰ τοῦτο χαὶ ὃ 

1 post ἐν add. ταῖς Ua A ὑπόϑεσίς R 5 φήσειεν εἶναι a 7 to primum 

delevi ἁπλῆς U ξυνιέναι a Ὁ διὰ τοῦτο R λέγεται ὑπόϑεσις ἃ 

11 post ψυχὴν add. ἡ αὶ 12 ἀΐδιον RU: γενητὸν ἃ 14 post τι add. λέγεται ἃ 

15 ody prius addidi an ὅτι {τὸ sive (tt) tive? 17 εἶναι om. U γίνηται R 

19 τὸ 6 U: Tovtéot τὸ ἃ ἀναγκαῖον, om. εἶναι a 22 πρότασις, ἐχείνη ἐστὶν ὑπό- 

ὕεσις. τί δὲ διαφέρει ἃ 20 εἶπον R εἶπεν] p. τ0} 24 οὐ---ῶτ ἀλλὰ om. U 

ἀποτείνονται αἱ ἀποδείξεις a: om. KR 30 post τόνδε add. τὸν R 
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τ 4 My er 5 “᾿ 2 ‘ - Ἱεωμέτρης οὐ πρὸς ἣν λαμβάνει εὐϑεῖαν ποιεῖτα! tas ἀποδείξεις ἀλλὰ πρὸς 30! 
Δ ~, ὙΠ a a 5 = 5 ΄ eT -" ΄ ‘ ‘ ᾿Ν ΄ 

ἣν vost’ οὐδὲ γάρ, εἰ ἐν τῷ ἀβαχίῳ λάβοι ποδιαίαν τὴν uh ποδιαίαν 
x33) > , a ’, ᾿ > ‘ ‘ . / \ , "»»Ν "» 

ἀλλ᾽, εἰ τύχοι; δαχτυλιαίαν, ὡς ἐπὶ μὴ ποδιαίας ποιεῖται τὰς ἀποδείξεις, 
ἊΝ τ ΄ ~ , ᾽ [2 Ὑ \ x ΄ \ 

ἀλλὰ χατὰ τὴν ExuTOD νόησιν, xa)’ ἣν ἔλαβε xal τὴν γραυμήν. χαὶ 
5 οὕτως ἐπὶ πάντων. 

- vy Vv “ ΄ 

Ρ. τὰ ὃ Bite τὸ αὖτ Hua χαὶ 7 ὑπόϑεσις πᾶσα ἢ ὡς ὅλον ἢ ὡς 20 
e ) 

ἐν μέρε!, οἱ δ᾽ ὅροι οὐδέτερον τούτων. 
΄ , cr ~ τὰ , , 

Δευτέρα διάχρισις αὕτη τῶν ὅρων πρὸς τὰ αἰτήματα χαὶ τὰς ὑπο- 
Soy Q/ a ? ‘ X 5 , ‘ (ey ¢ GQ? wv ΄ , \ 

ὕέσεις, διότι τὰ μὲν αἰτήματα χαὶ at ὑποϑέσεις ἤτοι ὡς ἐπὶ μέρους τινὸς 
= 

. ἊΝ » - ΄ " a ὦ 

10 λέγονται ἡ χατὰ παντός, ἐπεὶ χαὶ πᾶσα πρότασις ἢ χαϑόλου ἐστὶν 7 ἐν μέρει, "ὦ 

\ δῶν v ‘ \ Ψ ‘ Ἁ 

οἱ μέντοι ὁρισμοὶ οὐδὲν OUTE χατὰ παντὸς οὔτε χατὰ τινὸς χατηγοροῦσιν᾽ 

οὐ γάρ φαμεν τῷ ἀνθρώπῳ ὑπάρχειν τὸ ζῷον λογιχὸν ϑνητὸν νοῦ χαὶ ἐπι- 
΄΄ i 34 a) >] Ἀ A 

στήυνης δεχτιχύν, ἀλλ αὐτὸν τὸν ἀνϑρωπον sivat ζῷον λογιχὸν ὕνητὸν νοῦ 2% 

χαὶ ἐπιστήμης δεχτιχόν. 

Yy¥n " ἘΣ Ξ᾿ ns τὰ 

15 p.77a5 Εϊδη wiv οὖν εἶναι, ἢ ἕν τι παρὰ τὰ πολλὰ οὐχ ἀνάγκη, 
> > a> 5 v 

Et ATOOELELS EOTAL. 
? NEY. Qa ω ‘ > > ΄ > 

ἢ ειπε πολλάχις OSLY TAS ATOOEL LATLAIS προτάσεις χαϑόλου ξιναι πρώ- 

~ ΄ ἘΞ δε rt} ΕΞ Ἂ ‘ = ΄ J Says 9 

TOD TOD ὑπήχξιμξνηῦυ, wy qj δ᾽ ay τις OLA TOVTOVD LOSAS SLOG aysavat, ει ye 
, 

Ξ 
>) ’ . 

ἐχξῖναι πρώτ LOTAL ξισι χατὰ τοὺς ὑποϑευξνους αὐτὰ = (of) ὰ τοῦτο ταύτ ἫΝ LYING OY 

απο 
? 

‘ "“ς σ 5 σ ~ x x 

20 τὴν ὑπόνοιαν ταῦτα τίϑησιν, ὅτι. οὐχ ἕπεται τῇ ἀποδείξει τὸ τὰς τς 30 
΄ ΄ \ \ Ν 7 5» , ~ \~ vv \ 

εἰσάγεσϑαι. at Boe Tela We Came is ay πολλῶν οὔτε χατὰ παντὸς 
κ ‘ Ὁ ar >) > » A 

OUTS χατὰ τινὸς λέγοιντο dive ἢ ὃὲ ἀπόδειξις τὸ πρώτως χατὰ παντὸς 
΄ ΄ = = , R “7 5 

ὑποτίθεται. χαὶ τοῦτο εἶναι τὸ. χαϑόλου λέγει" τοῦτο δέ φημι τὸ ἐν τοῖς 
> 5 ~ ΄ ὙΝ σ ΝΖ ΄ > ms 

πολλοῖς G CER ee γμένον εἶδος. WOTS οὐ τὰς Wea εἰσάγει ἢ ἀπόδειξις. 
Y> τ Sed \ sy 5 5 , ς 

25 τ τὸ ἢ Wey οὖν εἶναι Ἢ εν τὸ παρὰ τὰ πολλὰ οὐχ AVAYXH, ει 
5 / μ , ) 5 , ~ ΟῚ 

ἀπόδειξις ἔσται, τουτέστιν οὐχ ἀνάγχη τοῖς εἰρημένοις ἐν τοῖς περὶ ἀπο- 
Ne OV ets ΄ ὟΝ ΄ 

δείξεως λόγοις βι βέννι τ ἣν τὰς ἰδέας, ὡς ἐχάστη ἕν ἐστιν. εἰ γὰρ χαὶ 80 
\ ld ~ > x ΄ >) ~ s ary > 

héjousy Ostv εἶναι τὸ χαϑόλου ἐν ταὶς ἀποῦείζεσιν. ἀλλ᾿ ov φαυεν εἰνα! 
~ αν ἢ >? BAN PTE ees pew Sl ~ wo ‘Ft , “ἈΝ 7 

τηιοῦτον ALTO OLOV φασι τὴ εἰοῆς QSOS τῶν TOAAWY sWWY Ol TAS ιόξας 
» , oY eee σι. x sees JL a eae pio ’ ~ 35 lw a? CO 

30 SLSAYOVTES. χαι GANTEL OTWS απαρξσχξται τῇ περι τῶν ἰόξῶν GOST}, WITS 

σ » [3 ΄ - 3 >) ~ 4 

χαὶ ἡπξὸ ἂν τις ὑπονηησξιξ τῶν παρ αὑτὴηῦ Ξιρημξνῶν τὴν 7 περ ὶ τῶν ids Ov 

1 ποιεῖται a: ποιεῖ RU ἀλλὰ---ὃ ἀποδείξεις om. a! 2 aBBaxiw a? el ἐν 8": 

etev ἐν RU μὴ om. a? 4 post ἀλλὰ add. τὰ a? αὐτοῦ Ua? 6 7 om. 

Arist. . 9 at μὲν ὑποϑέσεις καὶ ta αἰτήματα Ra 10 λέγεται a 11 κατηγοροῦσιν 

RUa?: λέγοιντ᾽ ἂν al 19 gAV—14 δεχτιχόν om. R αὐτὸν scripsi: αὐτὸ τὸ Ua 

15 post ἔσται add. εἶναι---ὀἰνάγχη χαὶ τὰ ἑξῆς U et om. κ. τ. ἑ. R ef. p. 194.8 

11 πολλάχις) velut 6. 4 p. 19 "82 sq. χαϑόλου εἶναι προτάσεις ἃ 17. 18 πρώτου 

om. a!: προς R 18 ἰδίας a εἴ ye—21 εἰσάγεσϑαι om. U 19 πρώτιστοί R 

21 post πολλῶν add. οὖσαι a 22 av om. U 23 ὑπετίϑετο R ἔλεγε U 

yo U 25 ἐστιν Ua ovx—26 ἔσται om. a εἰ ὁπ. R 26 τουτέστιν RU: ἔστι 

δὲ 7 τοῦ ΕΣ διάνοια αὕτη, ὅτι a post ἀνάγχη add. ἐν a ἐν τοῖς om. a 

27 Ev ἐχάστη U 25 ἐλέγομεν U 28. 29 τοιοῦτόν φαμεν εἶναι U 29 φαμεν Ra! 

οἱ RUa*: to χατὰ al 31 ὑπενόησε R ἐν τοῖς---εἰρημένοις al τὴν R: els 

τὴν Ua?: ὡς τῆς a! 
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10 

15 

20 

τῷ ©. 

30 

εἰσάγειν ἔννοιαν, τοῦτο προλαβὼν αὐτὸς ἀποχρούεται. χαὶ ἐφεξῆς δὲ τερε-: 

τίσματα τὰς ἰδέας ἐπισχώπτων ἀποχαλεῖ. 

7706 Εἶναι μέντοι ἕν χατὰ πολλῶν ἀληϑὲς εἰπεῖν ἀνάγχη᾽ οὐ 
I Ί ἵΧὴ 

Ὑ U 4 ~ 

yao ἔσται τὸ χαϑόλου, ἂν μὴ τοῦτο 4. 

\ 

ἔστι, φησίν, ἀπόδειξις, τὰς ἰδέας μὲν οὐχ ἀνάγχη εἶναι, Ev ἐπ το 
ov 

χατὰ πολλῶν ἀνάγκη. εἰ γάρ, ὡς ἐδείξαμεν, ἀνάγκη ἐν ταῖς ἀποδείξεσ 
᾿ , ΄ XN SN Qs ι - 

τὸ χαϑόλου παραλαμβάνεσϑαι, τὸ δὲ χαϑόλου παντὶ τῷ ὑποχειμένῳ ὑπάρ- 
\ 5 > ? Cc ΄ ΕῚ ΄ ~ "» ΄ 

χει, ἐπεὶ χαὶ ἀεὶ χαὶ πρώτῳ χαὶ χαϑ'᾿ αὑτό, ἀνάγχη πᾶσα ἀποδείξεως 
ι 

οὔσης εἶναι ἕν τι κατὰ πολλῶν ὑπάρχον’ μὴ γὰρ ὄντος τούτηυ οὐδὲ 

χαϑόλου ἔσται, φησίν. 

x was as Sx δ +5 

p.77a7 Ἐὰν δὲ τὸ xadohov μὴ ἢ, τὸ μέσον οὐχ ἔσται, ὥστ᾽ οὐδ᾽ 

ει 

Εἰ γὰρ μὴ καϑόλου τοῦ μέσου τὸ μεῖζον χατηγορεῖται, οὐ 
Sak ee 5 / 5 ΄ ΩΣ τῇ ae ᾿ς \ Se a A of C 

οὐδὲ ἢ αὐτό ἐστιν ὑπάρχει τῷ μέσῳ TO μειςην τοιοῦτον γὰρ ἐδείχϑη τὸ 

χαϑόλου. εἰ ὃὲ UH πρώτως τῷ υέσῳ τὸ μεῖζον ὑπάρχει. οὐδὲ ψέσον ἔσται 
΄ Ἃ δ δ ὦ σ = 

χυρίως, ἀλλὰ δεῖται ἑτέρου μέσου ὅρου ᾧ πρώτως ὑπάρχει 

οἷον εἰ uy χαϑόλου τοῦ ἰσοσχελοῦς τὸ τὰς τρεῖς γωνίας δυσὶν 
ov > , , \ CWT. Ξε 

ἔχειν, οὐκ ἔσται τὸ ἰσοσχελὲς μέσον" μέσου γὰρ ἕτερου δεήσεται, τοῦ τρι- 
Σ ΄ ΄ Μ v ~ ’ ~ 

Ἰώνου, ᾧ πρώτως ὑπάρχει TO ἔχειν τὰς τρεῖς γωνίας δυσὶν ὀρϑαῖ 
΄ 

οὐχοῦν ἀνῃρημένου τοῦ χαϑόλου τὸ χυρίως μέσον ἀνῴρηται. τοῦ ὃ 

0 " ΄ "» , 5 > > ΄ 

ὡς μέσου ἀνῃρημένου ἀνήρηται ἥ. ἀπόδειξις" δι᾿ ἀμέσων γὰρ προτάσεων 
aye ΄ ΄ v ΄ 32 

ἀπόδειξις. ὥστε εἰ uh 6 μέσος εἴη χυρίως μέσος, οὐδὲ ἄμεσος ἢ προότα- 

0 
, ar >I e) ἂν - ἣν 

gig’ τούτου GE μὴ ὄντος οὐδὲ ἀπόδειξις ἔσται. 

p. 7789 Δεῖ Goa ev tt xat to αὐτὸ χατὰ πλειόνων εἶναι μὴ 

διαιῴνυμον. | 

7 ,_ ὦν ‘4 ΄ ΄ ‘ Ἃ ΑΝ ~ Vv 

Καλῶς TO WT δυώνυμον προσχειται" χαι γὰρ τὸ χαρχινὴς ὠνομὰ ἕν 

\ . ΄ ΄ 355) ΄ ΄ > ΄ ~ vw ~ ee: 

χατὰ πλειόνων CSUETAL, DK ὁμωνύμως ETL TE TOV ἄστρου zat τοῦ ζῴου 

oo. ς ( 
‘ ~ ΄ ι 4 “-- ~ 

χαὶ τοῦ ὀργάνου" χαὶ τὸ χύων Spa ἐπ τοῦ χερσαίου χαὶ τοῦ 
5 , 5 , ν᾿ - ΄ ΄ Ὁ 5 ΄ . 

ϑαλαττίου χαὶ ἀστρῴου χαὶ τοῦ φιλοσόφου. ὁμωνύμοις ὃὲ οὐδὲ ἢ δια- 

λεχτιχὴ ἀπροσδιορίστως χρήσεται. {τοῦ ye ἀπόδειξις. 

1 εἰσαγομένης ἐννοίας al ἐφεξῆς) 6. 22 p. 83833 2 post ἰδέας add. αὐτὸς 

post ἐπισκώπτων R χαλεῖ a 4 ἐὰν U 5 μὲν om. R οὐχ OM. ἃ 

40 

50 

post ἀνάγχη add. μὴ Ra 6 ἐδείξαυμεν ὡς a 8 πᾶσα scripsi cf. p. 186,22: πάσης 

libri 9 zo U πολλῶν ἃ: πάντων RU 11 post ἡ add. φησι R ὥστ᾽ 

26 

χαὶ 

om. 

- 

τῶῦ ὑπάρχη U ἐστὶ ἃ 16 πρώτω U 17 ὀρϑὰς U 

RU (np): te ἕν a Arist. gata RU: ἐπὶ a Arist. post εἶναι add. zat αὶ 

λ. om. R 14 οὐδὲ Ra: δὲ U ἐδείχϑη] c. 4 p. 73> 26 sq. 15 πρώτω, 

4 

) πρώτω U 20. 21 tod δὲ μέσου τοῦ κυρίως U 22 χυρίως εἴη ἢ 24 ἕν 

ἐν [18: εἰς R 27 ὁμωνύμων ἢ 28 χυνὸς αὶ 98. 29 ἐπί τε τοῦ ἄστρου, 

τοῦ ζώου, τοῦ te yepsaiov, καὶ ϑαλαττίου. καί τινων φιλοσόφων αἱ 28 τοῦ tert. 

R 30 μήτοι a! post ye add. zat Ua?: ἡ a! ἀποδειχτιχή a} 
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σϑαι dua - 
Ψ p. 77210 To 

᾿Ιὐπειδὴ προσεχῶς ὅτι τοῖς 
χαὶ λαυβαάνοηυσιν αὐτὰ 

ἢ τὸ ἡ χαὶ τὸ ἡ τ ἡ icov, τὰ 

, » 

πάντων WEY ὄντων χαὶ μὴ 
fans = . penn NS 

ψεῦδος, δοχεῖ δὲ 

συναληϑεύειν τὴν | i 
10 tov zat οὐχ ἀϑάνατον, zat ὃ ὅτι = 

> Φ < 

Ae when ᾿ 
ἀϑαάνατον χαὶ ἀΐδιον, ταῖς 

ἀγένητα “AL γενητά, χατὰ wsy τὸς 

ὡσαύτως γενητά" χαὶ ὃ οὐρανὸς χινεῖται 
STEN ε \ o > / , 

xa? ὅλον αὐτὸν ὡς τὸν ὅλον ἀμείβειν τόπον, 
ἘΞ - , ‘ 5 , co b>) 

15 TE TOD χοσμοὺ TO ALTO, WOT 

χαὶ ἐπ᾿ ἄλλων πλείστων τὸ αὐτό), 

τὴν χατάφασιν oe 
σ᾽ 

να 

- 
οιο 

; aay sor 
φάσξως ποιεῖσϑαι, uy δόξῃ χώραν 

χαὶ ἢ ἀπόφασις οἷον ἐπὶ τοῦ νοῦ, εἰ 
᾿᾿ "“΄}νΝ oO \ NI e roe a 3Q 7 Pie 

90 ἣ αἰδιος, ἵνα μὴ δόξῃ οὕτως ἀϑανατος 
) - 

ἐς σϑαι ἐ 

Sy 

, Ὁ 5 , ww ~ 

συυπεράσματι, OTL αϑαάνατος ἄρα ὁ νοῦ 

τως». ἃ 

"» » . Ai > 

χαὶ οὐχὶ οὐχ ἀΐδιος. ὁμοίως χαὶ ἐπ 
\ 5 ~ 

τούτοις [ὅτι] ἐπὶ τῶν 

γισμοῦ det 

το 
Ὡς a 

Revs 
re 

αἀληδϑεύει. οὐδαυῶς OF 
| ? ‘ 

ο, 

Ἁ 

τὸ 

ἐν τῷ συυπεράσυστι 
ry ‘ ‘ ' ᾽ 

1 to—2 ἀπόδειξις om. Ré 

640m. R 

8 τὸ Ψεῦδος 

4. 5 οἷον ἐπειδὴ φέρε τὸ [] 

at οἷ, p. 140,14. 25 fle 

10 ὡς U post ἄλλο alt. add. τουτέστι a 

οὐχ ἀγέννητα U post ἀγένητα alt. add. 

13 γεννητά Ua ὡσαύτως zat a: om. RU 

od al ἀυείϑει al 

14.15 πρὸς τὸν χόσμον a! 

addidi εἶναι Om. a- 

add. εἶναι Ua? 
al 

οὐχ ἀίδιος 0 

post δοχεῖ 

17 ὃ 

ucla al 

t αὐτὸ τοῦτο OM. 

21 ἀληϑεύουσαν Ua! 

A doa τῷ Β ἴσον ἐστί), 

Vv 

τινων πραγμάτων μὴ οὕτως ἔχειν ἃ 
- Ff am) WnvTy ἀντίφασιν (gins ἐπὶ Ψυχῆς 

? XAT 
y\ >) / >] la 

ὃξ ἐνεργείαις οὐχέτι᾽" 

δλότητας d 

37> / ‘ » "΄ν \ 

CLOLOS (AZ οὐχ αιοιος͵ 

Ss ~ ΄ , ‘sy ΄ 

αὐτοῦ χαὶ τὴν ἀπόφασιν χατά τι ἀληϑεύειν, προστίϑευεν 

τοιούτων συμπερασμάτων. Ἵ 

ματι τούτῳ σα ὀξίξωμεν ὅτι αόνον 

3 ἔλεγεν] p. 76514 

καὶ THY 

post ta add. ξαυτοῦ a! 

15 ὥστ᾽ —6oxet om. al 

κόσμος: ante ὁ 

16 post ἄλλων add. δὲ a! 

20 post δόξῃ add. ὅτι a 

παρατιϑέναι a! 

77410) 135 Ρ. 

2 
9 ὦ , © a 

φάναι x O0GEUtG JOY 

bd 
ἀξιώμασι χε ἔχρηνται αἱ ἐπιστῆμαι 

(οἷον φέρε εἰπεῖν, ἐπειδὴ 

ἴσα χαὶ ἀλλήλοις 
A ~ 

Of eld) 
" 

5 ᾿ Srv; 
αντιφάσεως αἀζςιωμα 

ἢ ΕΣ 4 5 Qs x 

ὄντων διαιρεῖ τὸ aes χαὶ TO 

δύνασϑαι 

φαυξεν τὴν ψυχὴν χαὶ αἀϑάνα- 

TY Ἰ ἄλλο χαὶ ἄλλο, υὲν οὐσία 

Huotws τὰ στοιχεῖα 

[γένητα, 90 

χαὶ οὐ χινεῖται" oo 

Ὡ- ©, τ XLVELT 
> ΄ , ~ ~ 

εἰναι ὁ XOGWOS OOXEL° 

ἈΝ ‘ ~ Ss , 4 

OLA τοῦτ᾽ ETL τινῶν GUUTEPALVOVTES 

αὐτὸ τοῦτο ἄνα" χα-. “ousva χαὶ τὴν AVAL ξεσιν τῆς αἀπο- | | 

» ἔχειν ἐπὶ τοῦ προχειμένου χατά 

συλλογιζόμεϑα ὅτι ἀϑάνατός 

Ψυχὴ ὡς 25 εἶναι ὥσπερ χαὶ ἢ 

be 5 (0 , ‘ ss 

χαὶ τ χα: οὐχ AVAVATOS χαὶ αἰδιος 

τῶν παραπλησίων. ζητεῖ οὖν ἐν 

ποίῳ ὅρῳ τοῦ συλλο- 

Ἐς τῷ τῆς ἀντιφάσεως ἀξιώματι, ἵνα χαὶ ἐν τῷ συμπε- 
eer age τὸ ESTED τῆς ἄντι- 

ὄν: ὄγλον γὰρ ὅτι οὐδὲ συναχ dy; 

΄ 

0ὴν VWOGLOY 

γνα! 50 
~ 

ταῖς προτάσΞξσι παρείληπται. τριῶν 

7 ante μὴ add. τῶν R, 

post ἐπὶ add. τῆς a 

12 ἀγέννητα utrobique a γεννητά ἃ: 
/ . a b Bal e ͵ ΄ 

TOUTESTLY μὴ STEOOV ES ETEPOU γινόμενον ἃ 

14 χαϑόλου Ua! αὐτὸν ὡς RUa?: ὅτι 

post μέρη add. τὰ RUa?: om. al 
id or] Y 9 ‘ > > ‘ 

mot Ua": zat οἷς αὶ χαὶ 

ἀΐδιος -colloc. R ὁ om. Ua- 

εὕροι τίς ἂν al 
91 

χαὶ ἀίδιος post 

post αὐτὸ add. 

ἐστιν ἃ οὐ δυνά- 

22 οὐχὶ om. ἃ 

νοῦς colloe. U 23 οὐχὶ om. a οὐχ Ua: χαὶ R 24 τούτω R ὅτι delevi 

post ὅτι add. zat a 25 ἀποφάσεως R 27 ἀληϑεύει ἃ: ἀληϑεῦον RU χαὶ 

οὐδαμῶς, OM. δὲ ἃ οὐδὲν R 28 post δύναται add. τὸ ὃν Ra 
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οὖν ὄντων ὅρων ἐν τῷ συλλογισμῷ, ἐν ποίῳ αὐτῶν χρηστέον τῷ ἀξιώματι τῆς BOV 
ἀντιφάσεως; χαὶ δῆλον μὲν ὅτι a προτάσεσιν ἢ ἀντίφασις δυνατὸν μέντοι 
χαὶ ἐν ἐχάστῳ ὅρῳ ϑεωρῇσαι αὐτήν, ὥσπερ ὅταν φαμὲν ᾿ἄνϑρωπος᾽ χαὶ 
οὐχ ἀνϑρωπος᾽, ἐλ ἴϑος᾽ χαὶ “οὐ λίϑης᾽, οἵτινες ἀόριστοι ἐχαλοῦντο ἐν τῷ 

5 Περὲ ἑρμηνείας. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἐν ταῖς προτάσεσι τὰ χαταφασχόμεναά τινων ἢ 35 
χαταφάσχεται ἣ ἀποφαάσχετα! χαὶ τὰ ἀρνητιχὰ μόρια τὰ ποιοῦντα τὴν ἀπόφασιν 
ἑνὶ ὅρῳ συντάττεται μόνῳ, διὰ τοῦτο ὡς ἐπὶ ὥρων ϑεωρεῖται τὸ ἀξίωμα τῆς ἂντι- 
φάσεως, συνεπινοουμένου δηλονότι χαὶ τοῦ λοιποῦ τοῦ συμπληροῦντος τὴν 

΄ ~ < Werte ere Amery, a Ae “οὶ τὴ 2 τ a TPOTASty. χαὶ ATAWS ELTELY, ETELO I> ὡς ELTGY, πάντως τὰ Ev τῷ συμπε- 
Cc ~ 9 ~ ΄ » 

10 ράσματι ϑεωρούμενα ϑεωρεῖται χαὶ ἐν ταῖς προτάσεσι ual οὐχ οἷόν τέ ἐστιν 
> , 3 ~ , a) , ~ ΄ ΄ 

εἰναί τι ἐν τῷ συμπεράσυατ', ὃ un προσείληπται ἐν ταῖς προτάσεσιν, ὡς 40 
; mi) : 5 Ξ 

GS εἴπον, Smt τινων συμπερασμάτων τὸ ὅλον ἀξίωμα τῆς ἀντιφάσεως συμ- 
A AG eae (5: ΤΥ ΄ 7. ἀξ συμ -᾿7ὔ ΣΥΝΕ «ὦ ΕῚ » ~ ΞῈΞ 

περαινομεῦα λέγοντες, st τύχοι, ὅτι τόδε ζῷόν ἐστι χαὶ οὐχὶ οὐ ζῷον. ζητεὶ 
i ‘ ah) i - SH De arf | 
~ ~ , ’ὕ - Δ wv ao 5 ~ ποῦ τῶν προτάσεων χρηστέον τούτῳ. τριῶν οὖν ὄντων ὅρων ἐν ταῖς 

re ΄ ~ a ea a > x ig eas a3 Coe es ἘΞ Ν᾽ πο 5 

15 προτάσεσι, ποῖην δεῖ τῷ τοιούτῳ τ τον προ τ ὑεσϑαι, ὅτι TOGS χαὶ οἱ χὶ 
5 ὟΝ ΄ Ν με \ σ ΄ 2 ~ ) a. ~ awe! BI 

OU TOGS, “ZL φησιν OTL UOVWS Ev τῷ μει (Cove, 3y οὐδενὶ OF τῶν αλλων᾽ EL 
‘ 5 , ΄ - vs \ ~ , " γὰρ χαὶ παραληψόμεθϑα τινα τῶν ἄλλων χατὰ τοῦτον τὸν τρόπον, οὐδα- 

~ co ~ ᾿ τ Kae ἘῸΝ BEETS pear perl ae ΓΛ ΚΎΨΑΣ cat Adee ὩΣ 

VMS ἡμῖν χρησιμεῦσει πρὸς τὸ συμπέρασμα. χαὶ τί λέγω μηδὲν χρησι- 1 
΄ id ~ 4 \ / σ 1 IS \ ied ~ υξύσειν ἡμῖν εἰς TO dat, Blasted ὅλως γὰρ οὐδενὶ ἀξιώματι. τῆς ἀντιφά- 

Ss oN 5.6 « ~ 5 ΄ ι ~ ΄ σ 
90 σεὼὺς ἐνδξεχετα! χρήσ Gla ἐπὶ τοῦ ἐλάττονος χαὶ τοῦ WUEG0D O00 ° τὸ 

\ A ld 5 , ~ s ~ s , 

γὰρ ἐναντίην συναχϑή SEALY AAU τ συναληϑεύειν ἐπὶ τῶν αὑτῶν αναγχὴ 

΄ σ ΄ ? 

tev οἱ ὅροι. οἷον ὡς ἐφ ws πᾶσα THY ἀντίφασιν. γωρὶς εἰ uy ἐξισαζοντες 
i 7 ? Ξ heal > et 

> Ὁ ψ᾿ a ~ ΄ C5) » v Ὁ 

οὗ ᾿ τίϑησιν αὐτὸς συλλογισμοῦ" Καλλίας ἀνϑῦρωπος, ἄνθρωπος ζῷον 
~ ar κι 5 ‘ - “΄“- 7 \ 7 Vv on \ >a ΄΄0΄-Ὁ3 oy 

χαὶ οὐχὶ ov ζῴην, Καλλίας ἀρὰ ζῷον χαὶ οὐχὶ οὗ ζῷον. τῇ OF avat- 
- Z = 7 4 ee ΠΝ Bixee Baran VAT or 25 ρεσεῖ τῆς FZROOUGEWS OUTS EXL TOV ἐλάττονος ενοξγέεται χρήπασϑαι ὃ0 

5 / Ἁ ~ 2 ‘ ΄ νι , 

τὸ ἐναντίον γὰρ συναχϑήσεται τῆς χαταφάσεως χαὶ χυρίως ἀληδϑεύσει 
= ΄ ΄ , "» ΄ 

χαὶ ἢ ἀπόφασις. ἀλλ οὐ τῇ χαταφάσΞξι χυρίως συναληϑεύει χαὶ ἣ ἀπό- 
5 , ΄ 7 “7 Bey \ 7 . " 

φασις" οὐ γὰρ μόνον ὁ Καλλίας ἀνῦρωπος ἀλλὰ χαὶ 6 οὐ Καλλίας, εἰ 
Ν > ν - ΄ >) ? a8 

χαὶ wy πᾶς ὁ οὐ Καλλίας" ὥστε οὐχ ἐνδέχεται εἰπεῖν “Καλλίας χαὶ οὐχὶ 
ν ΄ 7 as , v ΄ \ 

30 οὐ Καλλίας ἀνϑρωπος- χαὶ γὰρ 6 μὴ Καλλίας ἀνϑρωπός ἐστιν, εἰ χαὶ μὴ 
gs A 

as eee ~ s SIN EEN ~ ΄ ΄ 
TAS, οἷον Σωχράτης, Πλάτων. OLA ταῦτα 07, O00E ἔπι τῊὴῦ υὑξσὴῦ χρηστξὴν 

1 ὅρων ὄντων ἃ 1.2 τῷ τῆς ἀντιφάσεως ἀξιώματι ἃ 2 προτάσει R ὃ λέγωμεν ἃ 

5 ἐν τῷ [Περὶ Epp.] c. 2 p. 16232 éxet Ὁ χατηφασχόμενά SIC ἃ: χατηγοροῦμενά 

conicio 7 ϑεωρεῖται a: ϑεωρεῖ RU 9 πάντα a 10 ϑεωρῆται a 10. 11 zat οὐχ 

-- ππροτάσεσιν om. U 11 an προείληπται ef. p. 138,14 13 οὐ om. a: ov xai R 

14 post γρηστέον add. τῷ συλλογισυῷ U: ante χρηστέον a ante τούτῳ add. ἐν R 

ταῖς om. R 16 οὐ om. a εἰ---1ἴ ἄλλων om. U 17 καὶ om. a 

18 yonswese R υτηδὲν om. a? 18. 19 γρησιμεύσειν ἃ": γρησιμεύειν RUal 

20, 21 τὸ---οὕτω al: αὐτὸ yap. τὸ ἐναντίον zai RUa? 21 τῶν a': om. RUa? 

22 πᾶσαν Ua? 23 συλλογισυὸν a ante χαλλ. add. 6 a 24 χαὶ οὐχὶ od ζῶον 

prius om. U οὗ prius om. a ante χαλλ. add. ὁ Ua 25 ἀντιφάσεως Ua 

26 συναχϑήσεται ἃ: om. RU καὶ az: om. RU aha hese R 27 ἀλλ᾽ ---ἀπόφασις 

om. U ἀλλ᾽ οὐ a: οὐ yao R κυρίως a: om. R zai alt. om. a 

28 et 29 ὁ ubique om. U 29 μὴ χαὶ Ὁ καλλίας zat οὐχὶ om. Ra 

30 οὖ, R: ou U: ὅτι 6 a post χαλλίας prius add. zat οὐχὶ ὅτι καλλίας a 
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τῷ τῆς ἀντιφάσεως | ἀξιώματι" οὐ γὰρ μόνον ὃ ἀνϑρωπος ζῷον ἀλλὰ χαὶ 31: 

ὃ οὐχ ἄνϑρωπος, εἰ χαὶ μὴ πᾶς. δῆλον δὲ ὅτι συναληϑεύειν λέγοντες ἐπὶ τοῦ 

ἐλάττονος ὅρου χαὶ μέσου τὴν ἀντίφασιν οὐ τὴν χυρίως λαμβάνομεν ἀντί- 
\ » ) ξ [τὰ , , ‘ b) , n , 5 ~ 5 

φασιν ahh ἑνὸς ὅρου μόνου ϑέσιν χαὶ ἀναίρεσιν, ἣν φάσιν ἐχαλοῦμεν ἐν 
‘ 9 i ry 

ao τῷ [Περὶ Spunvelas ἀδιόριστον ὑποχείμενην᾽ ἢ γὰρ ἀπόφασις ἀναίρεσίς ἐστι 
ou 

5 , 

Ely οὖν EY τοῦτηις ὃ Νι χατηγορουμένου ὅρου ἀπὸ τοῦ ὑποχειμένου. ἀντιφάσ 
τοὺς ὅρους φαμὲν ἀλλήλοις, οὐ τὰς προτάσεις᾽ ἢ δὲ χυρίως ἀντίφασις ἐν 

τ οἷ ἐστιν. αἱ δὲ ἐν ὅροις eve paaae: εἰ ἐν ἜΣ THEE 

φϑεϊεν οἱ ὅροι, ἑνὸς χαὶ τοῦ αὐτοῦ ἀυφοτέρων χατηγορουμένου δύνανται 
10 ees ὡς εἴρηται. διὰ τοῦτο οὖν obra rey τῷ ἐλάττονι ὅρῳ οὔτε ἐν 

τῷ υέτῳ δυνατόν ἐστι τῷ ἀξιώματι τῆς ἀντιφάσεως χρήσασϑαι, ὡς εἴπομεν. 
μόνως οὖν ἐν τῷ μείζονι χρηστέον τῷ ἀξιώματι τούτῳ λέγοντας ὅτι ὁ ay- 

ὕρωπος ζῷον χαὶ abe οὐ ζῷον: οὕτω γὰρ συνάγειν δυνησόμεθα “Καλλίας 10 
ys SY ) 

ἄρα ζῷον χαὶ οὐχὶ οὐ ζῷον᾽. ἀλλὰ ὁ μὲν Ἀριστοτέλης thy ἐλάττονα χαὶ 
- Ν , ΄ ie / σ A lad - σ Ὁ Ἀ 

15 τὸν μέσην ὡς ὑποχειμένους ὅρους λαβὼν οὕτως ἔδειξεν, ὅτι uN δυνατὸν 
‘ ‘ i } 

5.3 ἷ΄ τὸ - ,» ~ > , , > X ΄ ΄ 

ἐπ αὐτῶν τῷ ἀξιώματι τῆς ἀντιφάσεως χρήσασϑαι. ἐπειδὴ OE ὃ μέσης 
oe 5 
ρος οὐ μόνον ὑπόχειτα! τῷ wstCove ἀλλὰ χαὶ χατηγορεῖται τοῦ ἐλάττονος, 
- \ “ 5 5 ΄ 5 ΄ ~ 5 ‘ 

ἐὰν χατηγορηούυενον αὐτὸν λάβωμεν, οὐδὲν χωλύξι γρήσασϑαι ἡυᾶς ἐπὶ 
, ~ our ~ > ΄ \ " σ » ¢ ΄ 

τούτου τῷ ἀξιώματ' τῆς ἀντιφάσεως" φηυὶ γὰρ ὅτι 6 Καλλίας ἀνϑρωπός 

»- 20 ἐστι χαὶ οὐχὶ οὐχ ἀνϑρωπος. ἀλλὰ χαὶ ἀξὶ δυνατὸν τούτῳ οὔτω χρήσατσϑα!" 15 

οὐδὲν λυσιτελήσει uty πρὸς τὸ συμπέρασμα. τὸ ὃξ ζητούμενον τοῦτο 

ἣν, ἐφ᾽ ὧν χρώμεϑα συλληγισμῶν ἐν τῷ συμπεράσματι τῷ ἀξιώματι τῆς 

ἀντιφάσεως, ἐν ποίῳ τῶν ὅρων χρώμεϑα αὐτῷ ὡς ἈΠ συ Παντὶ ἡμῖν εἰς 

τὸ συναγαγεῖν τοιοῦτον συμπέρασμα. μόνως οὖν ἐν τῷ μείζονι γρηστέον 
Ι 

= ΄ ~ by ey A 5 ? ν᾿ ‘ , ~ 

25 τούτῳ τῷ ἀξιώματι, ἐφ᾽ ὧν βουλόμεϑα χαὶ συμπέρασμα τοιοῦτον συναγαγεῖν. 
Ἥ ν᾿ [τὰ ~ nu“ ’ ao , 

7, οὖν οὕτω τὸν σχοπὸν THY προχειμένων ἀφοριστέον, 7 λεχτέον ὅτι πρό- 20 
3 ~ ~- ~ >} ~ » ~ 

χειται αὐτῷ δεῖξαι πῶς χεχρήμεϑα ἐν τοῖς συλλογισμοῖς τῷ ἀξιώματι ἘΠ 
> ΄ - SY 5 ~ 5 ) >) , \ 5» 

ἀντιφάσεως, πῶς μὲν ἐν τοῖς ἐπ᾿ εὐθείας, πῶς ὃξ ἐν τὸ 
᾿ , ΄ \ vy » ΄ ΕΥ ΄ o 2 \ ~ > 3 Ὁ ΄ 

χαὶ τίς ἢ πρὸς ἄλληλα τούτων διαφορα, ὅτι ἐν ὑὲν τοῖς ἐπ ΠΡῸΣ οὐχ 
> 2 ΒΞ. > ΄ - > - Δ 5 >. ~ 

30 aet. ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ὧν χαὶ τὸ συμπέρασμα τοιοῦτον εἶναι ieee ἐπὶ ὃς τῶν 
ie - » ‘ \ ~ 5“ > b) ΄ 5 ~ fw ΄ ™“ 

bt ἀδυνάτου ast, xat ἐπὶ μὲν τῶν ἐπ᾿ endstas ἐν τῇ ae L προτάσε: ἡ 

~ 5 ~ ~ 9.) 4 , 

ἐν τῇ ἐλάττονι ἢ ἁπλῶς ἐν τῇ ἀρχῇ. πᾶσα γὰρ ἢ δι᾿ ἀδυνάτου ὃεῖξις 5 

4 χαὶ ἃ: om. RU ἣν φάσιν scripsi: ἥν φασι R: ἥν φησιν at: ἀπόφασιν Ua? ἐχαλοῦ- 

uev αἱ cf. p. 180,4: καλοῦμεν RU: χαλοῦμεν ὃ a? ὃ ἐν τῷ [Περὶ ΠΗ ef. ad p. 136,5 

post ἑρμηνείας add. a U post ὑποχείμενον add. εἰρημένον R an ἀφαίρεσίς ἢ 

7 ἑαυτοῖς ἃ 8 προτάσε! Ra ἐστιν om. U ὑποχειμένη R 9 παραληφῦϑεῖεν U 

δύναται ἢ 10 post ὡς add. zat U 11 ἡ δυνατὸν, om. ἐστι R 12 μόνους Ua 

(oiov) ὅτι conicio 18 odStw—14 οὐ ζῶον om. καὶ 11 κατηγορεῖται χαὶ ἃ 18.19 ἡμᾶς 

ἐπί τούτου, sed ante χρήσασϑαι ἃ: ἡμᾶς ἐπὶ τοῦ R: ἡμᾶς ἐπ᾽ αὐτοῦ U 19 τῷ a: ἑτέρου R: 

ἑτέρω U ἀξιώματος R 20 χαὶ ἀεὶ scripsi: inv ord.. RUa?: οὐχ ἀεὶ a! 

τοῦτον Ua? 22 ᾧ---συλλογισμιῷῶ Ua? τῷ ἀξιώματι om. a 27 post αὐτῷ 

add. νῦν U post ἐν add. τούτοις U 29 post ὅτι add. ef R viv om. R 

30 βούλεται U 32 ἐν γὰρ RU: ἤγουν a δὲ om. R 33 τῷ (ante ἐλ.) αὶ 
-Ὁ-» . Αι; 9 ’ , 

δεῖξις ἡ OL ἀδυνάτου a > | 
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“Ων ΟῚ ~ 3 ~ ἀξ , ~ By) ΄ ΄, " e 
εὐϑυς ἐν τῇ ἀρχῇ χέχρηται τῷ ἀξιώματι τῆς ἀντιφάσεως" τίϑεται γὰρ ὁ 811 

ἣν 
᾿ 

Το τ: τον 7, σύμμετρον εἶναι 7 ἀσύμμετρον, χαὶ λαβὼν τὸ 
~ 

ἕτερον μόριον τῆς ἀντιφάσεως τὸ ψευδές, οἷον ὅτι σύμμετρος, χαὶ δείξας 

τούτῳ ἀδύνατόν τι ἀχολουϑοῦν, ὅτι ἔσονται τὰ αὐτὰ ἄρτια χαὶ περιττά, 

οὕτω συνάγει τὸ ἀντιχείμενον. ὁ δὲ Θεμίστιος τὸν σχοπὸν τῶν προχειμένων 

ὡς πρὸς τὰ προειρημένα ἀποδίδωσιν. ἐπειδὴ γάρ, φησίν, εἶπεν ἐν τοῖς 
᾿ 

\ ἐφ, 

ἐπάνω ὅτι οὐ πάντως παραλαυβάνουσιν at ἐπιστῆμαι χαὶ τὰ ἐξ ὧν at ἀπο- 30 

δείξεις, ἐὰν wor 252 ye αὐτὸ τοῦτο νῦν βούλεται δεῖξαι" ἰδοὺ γοῦν τῷ ἀξιώματι 

τῆς ἀντιφάσεως οὐδεμία τς δὸν χέχρηται ἐπιστήμη συλλογιζ μένη: ἀλλὰ 

διὰ τὸ εἶναι πρόδηλον χαὶ ἐναργὲς παρορᾷ ὡς δήλου πᾶσιν ὄντος, χἂν ὃ 

συλλογιζόμενος wh χρήσηται αὐτῷ ἐν λήμματι. εἶτα ἐπειδὴ ἐπί τινων svAho- 

γισμῶν ἀναγχαῖον αὐτῷ χοῦ ὡς λήμρυματι, λέγει ἐπὶ τίνων te συλλο- 

τισυῶν αὐτῷ χρώμεϑα, ὅτι ἐφ᾽ ὧν τοιοῦτον συναγαγεῖν βουλόμεϑα συμ- 35 

D οἷς sualngae προλαμβάνεται. 

5 I~ - ‘4 = +f, 

ἀπόδειξις χέγρηται τῷ ἀξιώματι τῆς 
os 2 Η > s σ wae \ 

cic ὃ ἢ ἐπὶ edbstac, εἰ wn Gtav Oey xual To GD 

οὕτως ΡΝ tt τουτέστιν εἰ μὴ ὅταν χαὶ τὸ συμπέρασμα τ 
as ~ , A rd 

δέῃ χεχρῆσϑαι τῆς ἀντιφάσεως" τότε γὰρ ual ὃ συλλογισμὸς οὕτω χρής- 
΄ at o ~ ‘ lf p) 

σεται. πότε GE γρεία οὕτω συναγαγεῖν τὸ συμπέρασαα, Ξἴπομεν, ὅτι ἔνϑα 
> , he ΄ ΄ G 

un ἐνδέχεται τὸν χατηγορούμενον τῷ ὑποχειμένῳ χατά τι μὲν ὑπάρχειν 

ὃξΣ μὴ ὑπάρχειν" ἵνα γὰρ δείξωμεν ὅτι οὐδαμῇ οὐδαμῶς συναλη- 
~ ~ n , ~ 

πὶ τῶν τοιούτων 7 ἀντίφασ'ς, διὰ τοῦτο δεόμεϑα τοιοῦτον συνα- 
- , 

γαγεῖν συυπερασμα. 

oa : ΄ ΝΝ - \ ~ ν ~ ΄ σ 

p.77212 Δείχνυται δὲ λαβοῦσι τὸ πρῶτον χατὰ τοῦ μεσου; OTL 
7 a 2) s) >, b} , 

ἀληϑές, ἀποφάναι 6 οὐχ ἀληῦϑές. 

Δείχνυται, φησί, τὸ τοιοῦτον συμπέρασμα, λέγω δὴ τὸ τῷ ἀξιώματ! τῆς 
, > , Oo ΄ -- ΄ ΄ 

ἀντιφάσεως χεχρημένον, ἐὰν λάβωμεν ὅτι ὃ πρῶτος ὅρος, τουτέστιν ὃ 
Ξ Tay Peres ae ; 

αξίζων, ἀληϑῶς μὲν τοῦ μέσου χαταφάσχεται, οὐχ ἀληϑῶς G2 ἀποφάσχεται, 

τουτέστιν ἐὰν ἐπὶ τοῦ μείζονος ὅρου χρησώμεϑα τῷ ἀξιώματι τῆς ἀντι- 40 

] ty om. R 3 ψεῦδος Ua ὃ Θεμίστιος] p. 24,3 sq. 6 εἶπεν U: we εἶπον Ra 

7 zpohausavousw R καὶ om. R 8 βούλεται νῦν a τὸ ἀξίωμα U 

10 ἐναργὲς καὶ πρόδηλον a παρορῶ R 10. 11 py ὃ συλλογιζόμενος a 

12 ἀνάγκη ἃ 13 ὅτι ἃ: om. RU 14 προσλαμβάνεται Ua - 15—17 lemma 

om. a οὐδεμία xth. om. R 17—25 ie  - συυπέρασμα post lemma p. 185,2 

colloc. a 18 6é,—19 ὅταν om. a 19 ante τῷ add. zat U 20 δέῃ, sed 

ante 19 τῷ a. ἃ: δέοι RU χρήσασθαι a zat συλλογισμῷ τοιούτῳ χρήσεται ἃ 

21 δὲ RU: τὸ ἃ 22 ἐνδέχηται R 24 olduetda U post δεόμεϑα add. χαὶ ἃ 

24, 20 συναγαγεῖν συμπέρασμα τοιοῦτον U 20 λαυβάνουσι U (ἃ p) 21 ἀποφῆναι R 

US) ὁ δ ῬΤΙΩΒ om. R 30 δὲ οὐκ ἀποφάσκεται ἃ: δὲ οὐ χαταφάσχεται al 91 ἐὰν 

RU a*: ὅτε xat a! χρησόμεϑα al 
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΄ δίκαν, a5 Nits , > QO. ΄ 3.19 > ~ > ~ non 
φάσεως, (ὡς) τῆς [γὰρ] χαταφάσεως ἀληϑευούσης ἐπ’ αὐτοῦ μηδαμῶς 3h! 

ἀληϑεύειν χαὶ τὴν ἀπόφασιν. 

= 5 we. ar ΄ S3 aN . 4 γε a \ 

p. 77413 [6 δὲ μέσον οὐδὲν διαφέρει εἶναι xat μὴ ε 
\ , 

ὡς ὃ αὕτως χαὶ TO τρίτον. 

ΔΝ Le 9“ 3 5 Pn ‘\ , o ΄ , | »,' ‘ 35 

Γουτέστιν ODOEY χωλῦξι τὸν μξεσὴν 00904, OU.OLWS δὲ χαὶ τὸν ἐλάττονα or 

~ a. me oO 

χαὶ χαταφατιχῶς χαὶ ἀποφατιχῶς λαβεῖν: ὥστε ef υηδὲν uwhder Gua χαὶ 
> , > >> ~ χαταφατιχοὺς αὐτοὺς λαμβάνεσθαι χαὶ ἀποφατιχούς, ἀδύνατον ἐν αὐτῷ τῷ 

ἀξιώματι τῆς ἀντιφάσεως χρήσασϑαι, ὅπου γε συναληϑεύει. χατὰ ὃὲ τὸν 45 
Ἁ ΣΑλέξ, > g ΑΕ SPE tN i} ὃξς ἐστ fe ch a. a4 Dw 

i ξΞςανορον οὐτῶς" εἰ χαι αἀληῦξς εστι τὸ XAU XAT ὰ TOU WEGOD αὑτὴῦ TOV 

10 μείζονα ὅρον χατηγορεῖσϑα! χαὶ χατὰ τῆς ἀποφάσεως αὐτοῦ, GAN οὐδέν 

ye διαφέρει πρὸς τὸν συλλογισμὸν χαὶ τὸ προχείμενον συμπέρασμα τὸ 

οὕτως λαμβάνειν 7 τὸν μέσον ἣ τὸν ἔσχατον. 

p.77a15 Et yao ἐδόϑη, χαϑ' οὗ ἀνϑρωπον ἀληϑὲς εἰπεῖν, εἰ 
“ > ΝΟΌΣ > 

χαὶ uy ἄνϑρωπον ἀληϑές, GAR εἰ μόνον ἀνϑρωπον ζῷον εἶναι, 

15 πᾶν uy ζῷον O& wy. 

fot Mei men , MO ei 
Td μὲν εἰ yap 20004, xa οὗ Eu om py ase εἰπεῖν ἴσον ἐστὶ 

ῃ 
~ ΄ > > v 

ᾧον χατὰ παντὸς ἀνθρώπου" ὃ γὰρ λέγων “xa? οὗ ἀνϑρωπος 
Ά ih ? 5 , “΄΄΄-τ- 2 σ \ X MAC ΄ 

TAYCOS, XAT EXELVOD Swoyv τοῦτο heyet, OTL “ATA TAVTOS ανϑρώπου το 

εἰ οὖν δέδοταί te ual εἴληπται πρότασις τοιαύτη ᾿ χατὰ παντὸς ἀν- BV 
ra 
Sov. 

.) ὃ Kn td ~ ae “- — 6) ΄- - ‘ ‘ =P. - 20 ϑρώπου ζῷον, οὐ μὴν χαὶ μὴ ζῷον, τὸ ὅλον τοῦτο μόνον, εἰ οὕτω 
΄ 7 + ~ 

ληφϑείη, adtapxes εἰς τὸ γενέσϑαι τὸ συμπέρασμα, ὅτι Καλλίας ζῷον, οὐ 
>? v ~ > > ~ , ‘ 35 

ζῷον δ᾽ οὔ, εἰ τοῦτο ἦν τὸ δειχϑῆναι mpoxetuevov. χαὶ γὰρ εἰ ἀληδϑές, 
4 > ~ y ‘ wv 

φησίν, ἐστὶ τὸ χατὰ ἀνϑρώπου ζῷον zat χατὰ Uy ἀνϑρώπου χαὶ ἄνθρωπον χατὰ 
> Καλλίου xat χατὰ μὴ Καλλίου, ἀλλὰ παρέλχει ye λαμβανόμενα χαὶ οὐδὲν εἰς 5 
‘ > 

5 Ξ See 
WOY χατὰ παντὸς ἀνθρώπου, οἱ 

53 X , ΄ » Ὁ Vv ~ ΄ \ 

25 τὸ προχείμξνον συμπέρασμα συντελεῖ" αὔταρχες γὰρ ἐχεῖνο μόνον ληφϑὲν τὸ 
Sia [2 - a) vy ΄ ΄ , ΄ 

ᾧον ὃξ οὐ: μόνη γὰρ ἢ μείζων πρό- 

τασις ληφθεῖσα οὕτω γρήσιμος εἰς τὸ τοιοῦτον συμπέρασμα. 

1 ὡς addidi τῆς γὰρ χαταφάσεως a: om. RU yao delevi 7 καὶ ἀποφατικοὺς 

λαμβάνεσϑαι a ἐν om. Ra 8. ὅπου ye—12 ἔσχατον Ra!: τὰ εἰλημμένα. δὲ 

τὸ τῆς ἀντιφάσεως ἀξίωμα μόνως ἐν τῶ μείζονι τῶν ὅρων λαμβάνεσθαι διωρίσϑη . οὗτος γάρ 

ἐστιν 6 διὰ τοῦ υέσου ἀποδειχνύμενος, εἴ γε τῷ ἀξιώματι Ua? post συναληϑεύει add. 

τὸ δὲ μέσον οὐδὲν διαφέρει R δὲ al: om. R 9 post οὕτως add. ἑρμήνευται al 

post εἰ add. yap R: om. a! καὶ alt. om. a! 13—27 om. U 13. 14 εἰ xata 

Arist.: zai ef R 14 εἰ Arist.: 7 εἰ R: ἢ a (u, pr. B) 15 παν R (ACMcdfnp, 

corr. u): om. a Arist. 16 yap εἰ a 19 te om. a 21 τὸ alt. om. a 

22 τὸ δειχϑῆναι scripsi: ὃ ἤδει λεχϑῆναι R: ὃ ἤδη ἣν λεχϑῆναι a 24 χατὰ μὴ seripsi: 

inv. ord. Ra 27 post συμπέρασμα add. οὐδὲν διαφέρει. ὅτι--- συμπέρασμα (p. 140,5—6). 

ἐπεὶ ἧττον ἕξει τὸ συμπέρασυα εἰς τοῦτο ἣ ἀληϑεύειν te μὴ ὥσπερ ἐπὶ μόνου a μείζονος 

λυσιτελεῖ μὴ συναληϑεύουσα ἀντίφασις. εἴη δὲ τοῦ .. συναληϑεύουσα 
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= τ > >»? p.77a20 Ὥστ᾽ οὐδ᾽ εἰ τὸ μέσον xat αὐτό ἐστὶ xal μὴ αὐτό, πρὸς 91ν 

τὸ συμπέρασμα οὐδὲν διαφέρει. 
s “τ , A τῇ ~ . \ 

ὕτι οὐδὲν ἡυῖν λυσιτελήσει πρὸς τὸ eee ἃ ὃ μέσος ὅρος, οὐ 
,ὔ - - 

αὖνον τῷ μὴ δύνασθαι ἐπ᾽ αὐτοῦ τῷ ἀξιώματι τῆς ἀντιφάσεως xsypyovat, 

qr GR οὐδὲ αὐτὸ τὸ συναληδεύειν ex’ αὐτοῦ τὴν ἀντίφασιν ἐν τῷ συμπερά- 

σματι λυσιτελήσει ἡμἷἵν πρὸς τὸ συμπέρασμα, οὐδὲ πλέον πιστὸν ἕξει εἰς τὸ 10 

συμπέρασμα τοῦτο, εἴτε SUPER Yee ει εἴτε uy, ὥσπερ Ext μὲν τοῦ μείζονος 

λυσιτελεῖ μὴ συναληϑεύουσα ἢ ἀντίφασις, ἐπὶ GE τοῦ ἐλάττονος συναληϑεύουσα. 

a? ied , ml > fe Cc > x IN 7 » ΄ 

00 ἅπαν φαναι ἢ ἀποφανᾶι ἢ εἰς TO HOVVATOVY ATO- 

10 ὄειξις AauBaver. 

Εἰπὼν πῶς ἐπὶ τῆς εὐϑείας dettews χεχρήμεϑα τῷ ἀξιώματι τ 

ἀντιφάσεως χαὶ πότε, λέγει χαὶ ἐπὶ τῆς δι᾿ ἀδυνάτου, ὅτι πᾶσα μὲν ἣ OV 
τοῦ 

ὌΝ 5 ~ >) 

ἀδυνάτου χέχρηται αὐτῷ, οὐ υὴν χαϑόλου, τέστιν οὐχ ὡς διήχοντος 
> ~ cy , ~ Vv v sy a 

αὐτοῦ ἐπὶ πάντων τῶν ὄντων zat μὴ ὄντων, ἀλλ᾽ ἐπὶ τοσοῦτον αὐτῷ 
= ΄ , Α͂ 2 es 3: = δὰ ae δὴ >? σ 5 ~ A P| ~ a 

15 ἐχάστη ἐπιστήμη χέχρηται, ἐφ᾽ ὅσον αὐτοῦ χαὶ δεῖται. δεῖται δὲ ἐπί τινων 
5 n i Stare, > ey, \ SRN , ‘ \ 

ὑπο eT NOY αὐτῇ, οἷον yewuetpta μὲν ἐπὶ μεγεϑῶν, ἀριϑμητιχὴ 6s 20 
> \ aS) > ~ » , ~ 5 ΄ 

ἐπὶ ἀριϑαῶν, zat af λοιπαὶ ἐπὶ τῶν ἰδίων ὑποχειμένων. ὅταν οὖν λέγῃ ὁ 
LO 

΄ ΄ ᾿ » ΄ » , πὲ; 

Ἰξωμέτρης 7 σύμμετρον 7 οὐ σύμμετρον, τὸ οὐ σύμμετρον οὐ τοιοῦτον 
Η nn” ε x ΄ ΄ὔ ΄ ΄ ~ ‘ 

λαυβάνει ὡς δυνάμενον σημαίνειν χαὶ τὸ λευχόν, εἰ τύχοι, χαὶ τὸ ζῷον χαὶ 
) as 

ZU TO U 

, - » \ Coy ney? > 

vo 

! 
‘ 5» / 

χαὶ μὴ ἐπὶ πάντων τῶν ὄντων χαὶ μὴ ὄντων διῇρει τὸ ἀληϑὲς χαὶ τὸ 
25 

>) 9 Ὁ > x ~ b) 

αλλ ἐπὶ υὐνῶν υξγεθϑῶν, οὐδὲν ἧττον ἂν αὐτῷ ἐχρήσατο. ἢ << Φ ξ 

ὃ ἀριϑυητιχὸς χαὶ ἕχαστος τῶν χατὰ μέρος ἐπιστημόνων. μόνος δὲ 
΄ \ ΄ . ΄ 5 ἄν e τς 

6 πρῶτος φιλόσοφος χαὶ ὃ διαλεχτιχὺὸς χοήσεται αὐτῷ ὡς χοινῷ τε χαὶ 

25 ἐπὶ πάντων τῶν τε ὄντων χαὶ Un ὄντων διήχοντι. 

ἈΝ 2 A crs Aa Te Bes 
p. 77226 πιχοινωνοῦσι δὲ πᾶσαι at. ἐπιστήυαι ἀλλήλαις χατὰ 

τὰ “OLE. 

VY . , “ » > \ oy ᾿ " ΄ ΄ - 5 

LUE UAL AVWTSEOW OTL τῶν AEUDUATOY τὰ μὲν χοινοτατα εστιν ἐπὶ 

, ΄ to 5) ΄ ἮΙ ΠΝ SEN > , \ FN ~ \ 

πάσης αρυὴ-ντὰ Ξπιστηυ,ὴς, TH OF ETL TASLOVMY, TH OS STL PIAS. KATA 

30 τὰ χοινότατα οὖν, φησί, τῶν ἀξιωμάτων πᾶσαι ἐπιχοινωνοῦσιν at 80 
x \ ‘ a ὦ / ™“ Ἁ oe , I Ὁ. 

Sy γὰρ τὰ οξοηυξνα Ἢ τὰ κητουυξνα οὐδεμία ξπίχηι- Uat. χατὰ 

νωνεῖ , εἰ μὴ εἶεν ὑπάλληλοι: χατὰ μέντοι τὰ χοινότατα 

1.2 lemma om. ἃ I zat prius om. U 4 τὸ (ante μὴ U 6 post λυσιτελήσ 

add. τι R εἰ αὶ 7 τούτου Ra συναληϑεύει a post εἴτε alt. add. zat a 

viv R: μόνου Ua ὃ μὴ om.a ἐστὶ δὲ R post ἐλάττονος add. οὐ Ua 

12 χαὶ alt. om. R τοῦ U 14 τοσούτων ἢ 15 ὅσων R αὐτοῦ---δὲ RUa?: 

inavoy δεῖσϑαι αὐτοῦ, za ὅσον χαὶ Exasty τῶν ἐπιστημῶν δεῖται αὐτοῦ al 18 ἡ ἀσύυ- 

μετρον, τὸ ἀσύμμετρον ἃ 19 εἰ τύχοι καὶ τὸ λευκὸν σημαίνειν ἃ 20 ἀλλ᾽ 7 υόνον R 

22 ἂν οἴ. ἵ αὐτὸς Ra 24 γρήσαιτο Ua χοινῷ τε ἃ: χοινῶ τῶ R 

χοινοτάτω U 20, τὲ om. a ὄντων prius om. R 26 ἀλλήλαις a Arist.: ἀλλή- 

hots R et post 27 τὰ U 28 ἀνωτέρω] c. 10 p. 76237 sq. 30 φησί om. a 

ΟἹ διδόμενα ἢ 91. 82 ἐπιστήμη ἐπιχοινωνεῖ ἃ 32 ἑτέρᾳ a: om. RU χοινότερα Ua 
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τῶν ἀξιωμάτων πᾶσα: ἐπιχοινωνοῦσιν, οἷον ἐπὶ TOD τὴν ἀντίφασιν μὴ 31" 

ἐνδέχεσϑαι συναληϑεύειν. τούτῳ γὰρ πᾶσα τέχνη ual πᾶσα ἐπιστήυη 
- ae ~ v , ΝᾺ , 

χρήσεται. ταῦτα μὲν οὖν χαὶ ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν εἶπεν. ἴσως ὃὲ πάλιν 
> ΄ > , \ \ ΄ ΄ “ Or σ΄ \ ¢ 
ἐν τούτοις ἀναλαμβάνει tov “περὶ τούτου λόγον, ἵνα προσϑῇ ὅτι xat fj 

5 διαλεχτιχὴ τούτῳ χέχρηται τῷ ἀξιώματι χαὶ αὐτὴ ἢ πρώτη φιλησοφία, ἣν 8ῦ 

χαλεῖ σοφίαν ἐν τοῖς Μετὰ τὰ φυσιχά, χαίΐίτοι ye τὰς ἀρχὰς πάντων 
»»7 Ἂ ἣ Ν -ἔ ~ 5 , ΄ » 

ἀποδειχνύουσα χαὶ αὐτὸ δὴ τοῦτο τὸ τῆς ἀντιφάσεως ἀξίωμα, ὁμοίως 
~ ~ ? 5 ~ , ΄ 

χέχρηται αὐτῷ. ὁ γοῦν ᾿Αριστοτέλης ἐν τῷ τρίτῳ βιβλίῳ τῶν Μετὰ τὰ 
νὶ ᾿ ' ‘ ‘ ‘ 

φυσιχά, χαίτοι, ὡς εἶπον, χαὶ αὐτὸ τὸ τῆς ἀρ τοῖς ἀποδειχνὺς ἀξίωυσ, 
Η , 5S ~ 5 - \, 7 ‘ “ 5 , ΄ 

10 ὅμως ἐχρήσατο αὐτῷ ἐν τοῖς λόγοις τοῖς πρὸς τοὺς ἀχαταληψίαν εἰσάγον- 
> - ΄ > ΄ “᾿ > 

τὰς χαὶ ἀοριστίαν ἐν τοῖς πράγμασιν. ἀποχρίνεσῦε γὰρ ἡμῖν, φησίν, ἢ οὐχ 
\ 

ἀποχρίνεσϑε, ὅπερ ἐστὶν ἀντίφασις ὡς δεῖν πάντως συγχωρῆσαι ϑατέρῳ 40 

υηρίῳ χαὶ uy δύνασϑαι ἀυφότερα ἀπαρνήσατϑαι. εἰ μὲν γὰρ μὴ ἀποχρ'- 

<= cote, φησίν, ἡμῖν, οὐ σχολὴ ἡμῖν 1 Ἔσο: τῶν χαὶ ἀληϑῶς διαλέγεσθαι" 
\ > 

ὥς δὲ ὅλως χαὶ πείϑειν Tuas 21 -- qn A rae ιχειρεῖτε, ὅτι ἀχαταληψία ἐστί, υνηδὲν πρὸς τὰ 

) ΄ > , ’ ΄ ~ , 

παρ᾽ ἡυῶν ἀποχρινόμενοι: εἰ O35. ἀποχρίνεσῦε χαὶ διδάσχετε ἡμᾶς, πάντως 
> Υ 

ὀνόμασι χρήσεσϑε πρὸς τὴν διδασχαλίαν χαὶ ὀνόμασιν οὐχ ἀσήυοις ἀλλὰ 

πραγυάτων τινῶν σημαντιχοῖς. οὐχοῦν χατελάβεσϑε, χαὶ ἔστιν ἄρα χατά- 

ληψις χαὶ χαϑ᾿ ὑμᾶς" ὅπερ δι᾿ ἀποδείξεως, ἣν ale ἀνελεῖν. 
᾿ > ΄ ε ΄ - 20 Et οὖν χαὶ χεχρημένη Exdoty ἐπιστήμη τῷ ἀξιώματι τῆς αἱ πο ουξῶς 45 

ss) 

οὐχ ὡς χαϑόλου αὐτῷ χέχρηται. ἀλλ᾿ ὡς ὑεριχῷ χαὶ xa? ὅσον αὐτῇ 

χρήσιμον, τουτέστιν ἐπὶ μόνου τοῦ ὑποχειμένου αὐτῇ γένους, πῶς πάλιν 

ἐνταῦϑα φησιν ἐπιχοϊνωνεῖν ἀλλήλαις τὰς ἐπιστήμας χατὰ τὰ χοινά: 
Lc 

εἰ γὰρ μὴ ὡς χαϑολιχοῖς χέχρηνται ἀλλ᾽ ὡς ἰδιχοῖς, οὐδ᾽ ἂν ἐπιχοινωνεῖν 

25 λέγοιντο ἀλλήλαις. φημὶ οὖν ὅτι, εἰ χαὶ συντελοῦσι τὰ χαϑολιχὰ τῶν ἀξιώ- 
, ~ \ , ” ~ 

υάτων ταῖς ἐπιστήυαις χαὶ ταύτῃ ἔχαστη toa ἑαυτῆς τὰ χοινὰ ποιεῖται, 50 

ἀντιφάσεως σημασία χοινή ἐστι. χαὶ οὐδὲν διαφέρει, 
b! Phas > C ~ > 

oust; site ἐπὶ ἀριϑμῶν εἴτε ἐπὶ ἄλλου τινός" 
΄ A ¢ ld 5 ᾿ / c y > 

TAYTMS YAO ἢ At ἴφασις τινος ἔστιν αντιφαᾶσις. WS WEY οὺν ay τίς φασις 

> 

a aA τὶ Ὡς a Si ΠῚ Ms 5 Q εἰ or ’ ’ A e ἊΝ \ 

30 ἁπλῶς ταύτῃ χοινὴ "μῆς" ὡς GE περὶ μεγέϑη 7 ΠΣ 

1 post ἐπιχοινωνοῦσιν add. ἀλλήλαις ἃ 2 post συναληϑεύειν add. ἀλλήλοις a 5 αὐτὴ b: 

αὕτη RUa 6 σοφίαν χαλεῖ U ἐν tots Meta τὰ puc.] Al p. 981} 28 ἡ χαὶϊ 

zat Ra αὐτὸ Ra: τοῦτο U δὲ Ua 7.8 χέχρηται αὐτῶ ὁμοίως R: ὁμοίως 

αὐτῷ ταῖς ἄλλαις κέχρηται ἃ 8 γοῦν ἃ: οὖν RU ἐν τῷ τρίτῳ βιβλίῳ τῶν Μ, τ. φ. 

c.4 p. 1005} 35 sq. 10 αὐτὸ αὶ 12 ἐστὶν om. ἃ: ἡ R δεῖν SENSI δέον libri 

ἡατέρω συγχωρῆσαι U 14 πρὸς φυτὰ xat λίϑους ἡμῖν Ra 16 παρ᾽ ἡμῖν R 

18 σημαντιχοῖς a: om. RU οὐχοῦν---19 ἀνελεῖν om. R: καὶ τὰ ἑξῆς al κατελάβεσϑε ἃ": 

χαταλάβεσϑε U 19 ἣν seripsi: ἣ Ua? 20 εἰ οὖν καὶ al: εἴπερ ὡς RUa? 

ἑχάστη ἐπιστήμη χέχρηται a} post ἀντιφάσεως add. ἀλλ᾽ a! 2 αὐτῷ af: αὐτῇ 

RUa? ἀλλ᾽ ὡς μερικῷ xat xaal: ἀλλὰ pepixy R: ἀλλὰ μεριχὸν [182 22 γχρησι- 
pevet ἃ] μόνον a* post γένους add. χαὶ τοῦϑ᾽ ἱχανῶς ἐδίδαξεν ἀνωτέρω. ὅϑεν 

χαὶ ἄξιον ἀπορῆσαι a! πάλιν om. a! 24 μὴ yao ἢ χέχρηται Ua 

ἰδιχοῖς Ua: καϑολιχοῖς R 25 Φαμὲν a 26 αἱ éaotyuat R τὰ om. αὶ 
ποιεῖται τὰ χοινὰ U 21 αὕτη libri οὐδὲ R 28 λεχϑη U ἢ pro εἵτε 

tert. U ἐπὶ tert. om. αὶ 30 ταύτη Ua: πάντη R πάση ἐπιστήμη RK 
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X nN \ Pia 7 , μὴ > δ ’, \ 9; ἊΝ \ ‘ 

ἢ τὰ τούτοις συμβαίνοντα ταύτῃ λοιπὸν ἰδιχὴ γινεται. τὸ αὑτὸ OS χαὶ ἐπὶ 

τῶν λοιπῶν. ] 

ρ. 1119] Κοινὰ δὲ λέγω οἷς χρῶνται ὡς ἐχ τούτων ἀπο- 82: 

τ 

΄ \ Sf: ov. 
Τουτέστι τὰ ἀξιώματα, οἵ σι 

ς ὡς ἀρχαῖς χρωμένη πᾶσα ἐπιστήμη τὰ προ- 
ς οὐ 

ὯΝ 5 > ΄ 

είχνυσι. ταῦτα (ὃ ταὐτὸν ταῖς ἐπιστήμαις ἀλλ᾽ ἴδια ἑχάστῃ. o7 “elusva ἀπο 

p. 77229 Kat ἢ διαλεχτιχὴ πάσαις ἐπιχοινωνεῖ. 

Τοῖς πασῶν γὰρ ἀξιώμασι χέχρηται, ἐπειδὴ περὶ πάντων συλλογίζεται. 
) ΕΣ ΄ 

ἀλλ ἑχάστη μὲν ἘΝ πὸ ἐχ τῶν χαϑ᾽ αὑτὸ ὑπαρχόντων τοῖς πράγμασι ὅ 

10 περὶ αὐτῶν διαλέγεται, ἢ δὲ διαλεχτιχὴ ἐξ ἐνδύξων᾽ πειράσεται γὰρ δεῖξαι 

6 διαλεχτιχὸς ὅτι al δύο τοῦ τριγώνου πλευραὶ τῆς λοιπῆς μείζονές εἰσιν, 

οὐχ ἐχ τῶν xa? αὑτὸ ὑπαρχόντων τῷ τριγώνῳ, ὡς ὃ γεωμέτρης, ἀλλ᾽ ἐξ 

ἐνδόξων τινῶν. οἷον, εἰ τύχοι, ὅτι οὕτω μξίζους εἰσίν, ὅτι χατὰ μίαν γω- 
σ 

νίαν εἰ τεϑείη χόρτος ἣ ἕτερον, ἀφείης δὲ ἄλογον ζῷον zat’ αὐτοῦ ἣ 

15 ἀνϑρωπον ἀπὸ τοῦ ἑτέρου πέρατος τῆς εὐϑείας, οἷον εἰ τὸ τεϑὲν εἴη ἔνϑα 
2 

‘ 

\ / / > τ 

τὸ A, (τὸ 8’) ἀφεϑὲν εἴη ἔνϑα τὸ Β, δῆλον ὅτι διὰ τῆς μιᾶς εὐϑείας τῆς 

AB ἥξει ἐπὶ τὸ τεϑὲν χαὶ οὐ διὰ τῶν δύο" οὕτω eS τὸ tas δύο 

πλευρὰς τῆς λοιπῆς μείζους εἶναι" τὴν συντομωτέραν γὰρ ἥξει. 

p. 77229 Καὶ εἴ τις χαϑόλου πειρῷτο δειχνύναι τὰ χοινά. 

r , ΄ ΄ - \ ΄ \ Sie. 5 

90 Τουτέστιν ἢ ey φιλοσοφία, ἥτις χαὶ πάντα τὰ ἀξιώματα amo- 

δειχνύειν πειρᾶται, ὅμως χαὶ αὐτὴ τούτοις χέχρηται χαὶ μάλιστα τῷ χοι- 1 

νοτάτῳ πάντων ἀξιώματι, τῇ ἀντιφάσει, ὥσπερ εἴπομεν χαὶ τὸν ᾿Αριστοτέλην 
“ >) ~ / 

΄ 

ἐν τῇ Μετὰ τὰ φυσιχὰ εν TOLS λόγοις τοῖς πρὸς τοὺς ἀναιροῦντας τὴν χατα- 
: 

e \ >} , , 9 > 

Any. ὅτι γὰρ OL πρὸς EXELVOUS λόγο! [919] ἀξριχοῦ τινός εἰσιν ἐτ TLOPTOUoe 

2 ἀλλὰ τοῦ πρώτου φιλοσόφου, Ee τῦῦτι υὲν γὰρ ἐπιστήμη περὶ ἕν τι 

ἡένος χα τ τα ὡς πολλάχις εἴρητα', μόνη ὃὲ ἢ πρώτη φιλοσοφία χαὶ ἣ δια- 

1 δὲ om. R 5 οἷς ὡς scripsi: χαϑὼς R: χαϑώσπερ U (καϑώσπερ--Ο ἀποδείχνυσι ser. 9): 

οἷς ὥσπερ ἃ πᾶσα ἐπιστήυη χρωμένη a 6 post ἀποδείκνυσι add. οὐδὲν λείπει U?: 

spatium reliquit a” ταῦτα---ἰ ἐπιχοινωνεῖ om. a! δ᾽ οὐ ταὐτὰ addidi 8 post 

τοῖς add. τῶν a post πασῶν add. ἐπιστημῶν a! 10 πειρᾶται a 11 μείζους a 

13—17 ὅτι κατὰ--τῶν δύο RUa?: ὅτι τριγώνου ἐπὶ γῆς γραφέντος ὡς τοῦ ἃ β 7; καὶ τεϑέντος 

χόρτου ἐπὶ μιᾶς τῶν γωνιῶν τῆς πρὸς τῷ 8, εἰ ἀφεϑείη ἄλογον ζῶον κατ᾽ Ἐπ ἀφ᾽ ἑτέρας 

γωνίας τῆς πρὸς τῷ G, οὐ διὰ τῶν A], Ὑ βὶ πλευρῶν ἐφορμήσει ι χατὰ τοῦ χόρτου, ἀλλὰ διὰ 

μιᾶς τῆς α β ἃ 14 ἀφείης scripsi: ἀφεὶς RUa? 15 τὸ om. a? 16 τὸ a—évda 

τὸ om. a? τὸ δ᾽ addidi 11 τὸ alt, om. a?: τὸς - ἰδ πλευρὰς om. U 18 σύν- 

τομον Ra? ἥξει RUa?: ἦχον τὸ ζῷον, δείκνυσι τὴν μίαν ἐλάττονα εἶναι τῶν δύο al 

19 χαὶ ἡ διαλεχτιχὴ πάσαις ἃ et τις Arist.: ef ἥτις R: ἥτις U πειρᾶται R 

τὰ χαϑόλου R 21 ὅπως R αὕτη libri τούτω R κέχρηται om. R 

22 εἴπομεν] p. 141,8 sq. τὸν ἀριστοτέλη a: τοῦ ἀριστοτέλους R 23 post φυσιχὰ add. 

πραγματείᾳ χρησάμενον τῷ τῆς ἀντιφάσεως ἀξιώματι a λόγοις post κατάληψιν colloc. ἃ 

post λόγοις add. ἐν U τοῖς alt. om. Ra 
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λεχτιχὴ ὑποχείμενον ἔχει πάντα τὰ ὄντα. τὸ οὖν περὶ τῶν ὄντων 82: 
aac ς EE pg eS ret ae πάντων διαλέγεσϑαι, εἴτε ὡρισμένην ἔχει φύσιν εἴτε μή, τῆς πρώτης 2 

φιλοσοφίας. 

> τὸ 

ΞΕΡῸ ¢ nies |S . p. 77431 Ἡ δὲ διαλεχτιχὴ οὐχ ἔστιν οὕτως ὡρισμένων τινῶν οὐδὲ 
ν συ 

- 
On [ἴω ς ς τινὸς ἑνός" οὐ γὰρ ἂν ἠρώτα. 

‘ ao ~ 5 ~ ~ ΄ > ~ ΄ 

Εἰπὼν ὅτι τοῖς χοινοῖς πᾶσαι χέχρηνται αἱ ἐπιστῆμαι, xattor ye πρὸ 

ἐ πάντων χαὶ % διαλεχτιχὴ χαὶ ἢ πρώτη φιλοσοφία, ἐντεῦϑεν διαχρίνει 

τὴν διαλεχτιχὴν τῶν τε ἄλλων πασῶν χαὶ τῆς πρώτης φιλοσοφίας. τῶν 
XY vy Sy ~ [4 , ~ ws ἃ ‘4 ls 

usy ἄλλων πασῶν, ὅτι Exdoty μὲν τῶν ἄλλων περὶ ἕν τι γένος χαταγίνε- 
iad \ \ , Ὁ ἊΝ ~ . ld A ~ 5 

10 ται, αὐτὴ ὃξ περ! πάντων. AWA GS πασὼν ὁιαῴξρει χα! TIS πρώτης φιλη- : 
σοφίας, ὅτι ἢ μὲν διαλεχτιχὴ ἐοωτῶσα τὸν προσδιαλεγόμενον χαὶ ἐξ αὐτοῦ 80 

λαυβάνουσα τὰς προτάσεις οὕτως ἐχ τῶν δοθεισῶν παρ᾽ ἐχείνου προτάσεων 

τὸ προτεϑὲν χατασχευάζει [2] χαὶ ἐξ Exatépov poptov τῆς ἀντιφάσεως τὸ 

αὐτὸ χατασχευάζει" οἷον, εἰ τύχοι, χατασχευάσει τὴν ἀϑανασίαν τῇ 
Ἀπ , > ~ Dees =e ee a 

15 ἐρωτήσας τὸν. προσδιαλεγόμενον, πότερον δοχεῖ αὐτῷ αὐτοχίνητον εἶναι THY 
” 

ψυγὴν ἣ οὔ; καὶ ὁποῖον dv μόριον τῆς ἀντιφάσεως ἀποχριϑείη ὁ προσδια- 
᾿»Ν7» < 

VOOCWY 35 ὧν 

, \ ; ~ 

΄ - » σιν ΄ ~ -ῳ» as +¢ , 3 ~ »» 

λεγόμενος, τοῦτο λαβὼν πειράσεται δεῖζαι τὴν ἀϑανασίαν αὐτῆς, ἐξ 
5 re ~ » »» 3 Xd 2 ΠΝ) e525 ~ 

λονότι χαὶ πιϑανῶν, οὐ μὴν ἐξ ἀναγχαίων οὐδὲ ἐχ τῶν χαῦϑ᾽ αὑτὸ τῷ 
3 

‘ 

΄ ΄ , 5) : ~ 

ματι ὑπαρχόντων. αἱ μέντοι ἐπ ee UAL οὐχ οὕτως: οὐδὲ γὰρ ἐρωτῶσαι 
ἱ 

. , ΝΣ 

a 
20 λαυβάνουσ! τὰς προτάσεις, ἀλλ ἐξ αὐτῆς τῆς τῶν πραγμάτων φύσεως αὐτὰς 

» ΄ 4 ~ a ~ laa Sat 5 id , 

λαυβάνουσαι. “av υἱηδενὶ δοχῇ. οὕτως ὃ βούλονται οὐδὲ ἐξ ἐχατέρου Wooton bad p) Kael At) i iy ry 
~ , ., La i ~ >] ~ 

τῆς ἀντιράσεως τὸ αὐτὸ συνάγουσι δέδειχται γὰρ τοῦτο ἐν τῷ δευτέρῳ 
| 7 ὶ ες ‘ δον 

- ~ a δ ~ τ 5 ΝΥ >) ~ Ss 

τῶν Προώτων ἀναλυτιχῶν. ὅτ' ἀποδειχτιχῶς τὸ αὐτὸ ex τῶν ἐναντίων r 4 

~ ff Vv ~ ‘ 5 ~ 5 ΄' 

συναχϑῆναι ἀδύνατον, ἔχ τε τῆς χαταφάσεώς φημι χαὶ ex τῆς rae saa 40 

8 
Se @v Ὁ 

= ~ , >] 

25 διὰ τοῦτο οὖν οὐχ ἐρωτήσεως αἱ ἐπιστῆμαι λαμβάνουσι τὰς π 
a ‘ 

Gets’ οὐὸς γάρ, ἂν μὴ δόξῃ τῷ προσδιαλεγομένῳ συγχωρῆσαι TH ahr det 
, 5 ~ ~ ~ ’ S , 

προτάσει ἀλλὰ τῇ ψευδεῖ, συναγαγεῖν ἐπιστημονιχῶς τὸ προχείμενον δυνή- 
΄ ~ , \ ~ > e ΟῚ \ 2] ~ , 

σεται. διὰ τοῦτο οὖν O ETLOTY WY αὐτὸς Sx τῆς φυσεῶς τῶν πραγματων 
_ 

4 S ΄ ΄ > σ - >] ~ 

τὰς προτάσεις λαμβάνει. ἔστι μὲν οὖν ὅτε χαὶ αἱ ἐπιστῆμαι ex τῶν ἐναν- 
΄ 

80 τίων συνάγουσι τὸ αὐτό, διὰ μὲν τοῦ ἕτέρου μορίου τῆς ἄντι- 

3 post φιλοσοφίας add. ἐστίν a 4 ante ἡ δὲ add. καὶ εἴ τις---ἀττα (8 29---81) a 

οὐχ οὕτως R ὡρισμένη U 6 πᾶσι U 6. 7 zal τοῖς πάντων U 

10 περὶ om. R πάντα conicio 11 ἐρωτᾷ a 13 ὃ delevi ἑχατέρων 

τῶν μορίων ἃ 14 post τύχοι add. βουλόμενος a χατασχευάσει SCripsi: xata- 

σχευάσαι RUa 15 ἐρωτᾷ a 16 ἀποχριϑείη ὁ προσδιαλεγόμενος a: om. RU 

17 πειρᾶται a 20 τῆς τῶν πραγμάτων a: τῶν πραγμάτων τῆς RU 21 λαμβά- 

νουσι ἃ βούλεται Ua - οὐδὲ Ua: zat py R 22.23 ἐν τῷ Gevt. τῶν Πρ. 

ἀν. ο.ὄ 15 p. 6428 sq. 23 to a: om. RU ἀντιχειμένων a, at cf. vs. 29. 30 

Ρ. 144,8 24 ἀδύνατον om. U φημι ee λέγω δὴ, sed ante Ex te a 

27. 28 δυνήσεται ante συναγαγεῖν colloc. a 2s βάνειν pr. U αἱ om. Ua 
ap 

30 post αὐτὸ add. ἀλλὰ αἱ 30. p. 144,1 τῆς eres ews al: ἐκ τοῦ ἀδυνάτου RUa- 
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φάσεως ax’ εὐϑείας, διὰ ὃὲ tod ἑτέρου τῇ dt ἀδυνάτου, οἷον τὸ ὅτι. ἢ 32 

᾿διάμετρος ἀσύμμετρος τῇ πλευρᾷ εἰ δέ τις εἴποι ὅτι σύμμετρος τῇ πλευρᾷ, 

ὑποϑέμενος τοῦτο χαὶ δείξας αὐτῷ ἀδύνατόν τι ἑπόμενον οὕτως αὐτὸ avat- 

ost’ ἐπειδὴ γὰρ ἐπὶ παντὸς ἢ ἢ κατάφασις 7 ἣ ἀπόφασις, τοῦ ἑτέρου 

5 μορίου ἀναιρεϑέντος τὸ λοιπὸν εἶναι ἀληϑὲς ἀνάγχη. οὐ τοῦτο οὖν ἐν- 

ταῦϑα φησιν, ὅτι οὐχ ἐνδέχεται δι᾿ Exatépov μορίου τὸ αὐτὸ συναχϑῆναι, 

διὰ μὲν τοῦ ἑτέρου ἐπ᾽ εὐϑείας, διὰ δὲ τοῦ λοιποῦ δι᾿ ἀδυνάτου, GAA ὅτι τῷ 

αὐτῷ τρόπῳ τῆς δείξεως τὸ αὐτὸ συναχϑῆναι ex τῶν ἐναντίων ἀδύνατον. 

ὅπερ ποιεῖ 6 διαλεχτιχός" ὅτι γὰρ ἔστι πρόνοια, χαὶ ex τοῦ εἶναι τὴν 

1 Ψυχὴν addvatov δείξει χαὶ ἐχ τοῦ μὴ εἶναι ἀϑάνατον. χαὶ τί ϑαυμαστόν, 
e 7 ~ ~ ’ ΄ 5 , 

ὁπότε χαὶ ExATEPOV τῶν μορίων τῆς ντιφάσεως χατασχευάζει ὃ διαλεχτιχύς: 
5 ~ ΄ te o IN ( ,ὔ \ “ , 333) 5 οὐ τοῦτό γε νομίζων, ὅτι ἐνδέχεται συναληϑεύειν τὴν ἀντίφασιν, ἀλλ᾽ εἰς 

αὐτό γε τοῦτο τὸ ἄτοπον συνωϑῶν τὸν προσδιαλεγόμενον, ὅτι ὁποίῳ dv 50 
/ ~ , ~ > ~ 5 >. 

συγχωρήσῃ μορίῳ τῆς ἀντιφάσεως, τοῦτο δειχνύει ψεῦδος, ἀληΐὲς GE 
= \ ΄ 

15 τὸ ἐναντίον. 

ν. {1188 ᾿Αποδειχνύντα γὰρ οὐχ ἔστιν ἐρωτᾶν. 
Ws a 2 ὯΔ 3 = ἃ τ , ΄, > > ~ \ If οὖν; ἐπειδὴ ἀποδειχνῦσα χαὶ ἢ πρώτη φιλοσοφία οὐχ ἐρωτᾷ τὰς 
΄ 5 ‘ , 9. \ ~ Wy (g4 / Μ 3 Si NSA ΄ 

προτάσεις ἀλλὰ λαμβάνει, διὰ τοῦτο περὶ ἕν τι γένος ἔχει, οὐχὶ ὃξ πάντα 
“"ὔ τω > . > ΝΜ 

τὰ ὄντα αὐτῇ ὑπόχειται; μήποτε οὖν τὸ ἀποδειχνύντα γὰρ οὐχ ἔστιν 

20 ἐρωτᾶν οὐχ εἴρηται πρὸς ἀπόδειξιν τοῦ μὴ περὶ ἕν τι γένος αὐτὴν χατα- 
rd iN] aS ‘ & \ om \ σ we - ᾿Ξ , a Ἁ , i ἔτος ΒΝ Dy 

γίνεσῆα: (δυνατὸν γὰρ χαὶ περὶ ἕν τι | γένος χαταγινομένην μὴ ἀποδειχτιχῶς 82ν 

ἐξ ἐρωτήσεως λαμβάνειν τὰς προτάσεις) ἀλλὰ πρὸς τὸ οὐχ ἔστιν ὡρι- 
- oO A » ~ ‘ 

Gusvwv τινῶν, ἵνα μὴ ταὐτὸν σημαίνηται ἐξ ἀυφοτέρων, ἔχ τε TOD μὴ 
cs 

ι is Ss ναι ὡρισμένων τινῶν χαὶ ἐχ τοῦ μὴ εἶναι Evos τινος γένους, GAR ἵνα 

25 διὰ υὲν τοῦ μὴ εἶναι ὡρισμένων τινῶν σημαίνῃ ὅτι οὐχ ὥρισται αὐτῇ τινα 
υόρια τῶν ἀντιφάσεων, ὥσπερ ἐν ExdITY τῶν ἐπιστημῶν" τῇ γὰρ γεωμετρία ὅ 

ὥρισται τὸ δεῖξαι ὅτι ἀσύμμετρος (η διάμετρος) τῇ πλευρᾷ, τὸ ἐναντίον 

δὲ οὔ, χαὶ τοῦ τριγώνου ὅτι αἱ δύο πλευραὶ τῆς λοιπῆς μείζους, τὸ ἐναν- 

τίον ὃὲ οὐδαμῶς: χαὶ ἐπὶ ἑχάστου τῶν ϑεωρημάτων τὸ ἕτερον μόνον 

80 μόριον τῆς ἀντιφάσεως αὐτῇ ὥρισται, τὸ λοιπὸν GE οὐδαμῶς" χαὶ ἐπὶ τῶν 

1 éx ᾿εὐϑείας --- τ δι᾽ ἀδυνάτου RUa?: τοῦ ἀληϑοῦς δηλονότι, ἐπ᾽ εὐϑείας δειχνύουσι τὸ 

προχείμενον. διὰ δὲ τοῦ λοιποῦ ἤτοι τοῦ ψευδοῦς, εἰς τὸ ἀδύνατον ἀπάγουσα a! τὸ 

om. R 4 ἐπὶ Ua?: xata R ἢ prius a?: om. RU post ἀνάγχη add. 7 Ua? 

5. 6 évtadda post ὅτι colloc. R 9 ποιήσει R 10 Getxvder a ἀϑάνατον. xa 
tt ϑαυμαστόν om. Ra! 11 χαὶ om. Ra! . post ἀντιφάσεως add. λαμβάνων, τὸ 

αὐτὸ al 14 συγχωρήσοι R: συγχωρήσειε a τούτω Ra δειχνύει Uz: det- 

χνύειν τὸ ἢ: δειχνύων ἕπεσϑαι τὸ a δὲ RU: δ᾽ εἶναι a 15 lemma om. ἃ 
ante ἀποδειχνύντα add. 7 δὲ διαλεχτιχὴ οὐχ ἔστιν ὡρισμένων ---ἠρώτα (ut p. 143,4. 5) RU 

11 ἀποδείκνυσι U: ἀποδειχνύουσα a ante οὐχ add. xat U 19 tov Ua 

21 post yap add. τι U 23 ταυτὸ U σημαίνη τὰ Ra (τὰ asterisco notatum, cui 

tamen in mantissa nihil respondet a) 25 py om. Ra 27 δεῖξαι τὴν διάμετρον 

ἀσύμιυετρον ἃ ἡ διάμετρος addidi τῇ πλευρᾷ ἃ: ἡ πλευρά RU 29 μόνον 

om. Ra 90 τῆς ἀντιφάσεως post ὥρισται colloc. a αὐτῇ post 29 ἕτερον colloc. a 

δὲ λοιπὸν U 
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λοιπῶν ἐπιστημῶν ὡσαύτως. τῇ δὲ διαλεχτιχῇ ody ὥρισται τὰ ἕτερα τῇ 
> 4} ε ΄ ΄ 

ἀντιφάσεως μόρια, ἀλλ᾽, ὡς εἶπον, Exdtepov χατασχευάζει εἰς ἀντίφασιν 

περιάγων τὸν προσδιαλεγύώμενον χαὶ ἀυαϑ δεῖξαι σπουδάζων. χαὶ πρὸς 10 pray {πηι ‘ Ι 
~ v ¢ / ~ 

χατασχευὴν TOD ὅτι οὐχ ἔστιν ὡρισμένων τινῶν εἶπε τὸ οὐ γὰρ ἂν 
5 a , 5 wv ~ ~ , C 

5 ἡρώτα' ἀποδειχνύντα γὰρ οὐχ ἔστιν ἐρωτᾶν" ἐρωτᾷ γάρ, οὐχ ἵνα 
»Ν ;»» 335392 @& \ 2: 4 aa . (Yee pat = ΑΝ ΡΞ ow 2, ~ 

ἀποδείξῃ, ἀλλ᾽ ἵνα τὰ ἐναντία τοῖς δοϑεῖσ! χατασχευάσῃ, ἤγουν ἵνα éx τῶν 
ca / -" bd] ν ΄ 5 - ΄ 

χείνου δοϑέντων, ὁποῖα ἂν ὦσι, τὸ προχείμενον αὐτῷ χατασχευάσῃ. τΊ R 
qe) 

ὧν 

τὸ δὲ οὐδὲ γένους τινὸς ξνός ὡς σαφὲς οὐ χατεσχεύασε᾽ παντὶ 
» » σ΄ ΄ ε ᾿ 

γὰρ προὖπτον ὅτι οὐχ ἔχει περὶ ἕν τι ὑποχείμενον ὡρισμένως 7 δια- 

10 λεχτιχή. 

p.77236 Kt δὲ τὸ αὐτό ἐστιν ἐρώτημα συλλογιστιχὸν καὶ πρότα- 15 
σις ἀντιφάσεως. 

7% a =e , “ v ~ > i= > ΄ “ 

Βούλεται δεῖξαι διὰ τούτου ὅτι odts πᾶν ἐρώτηυα spurt i EXAOTOS 
ῃ 

» v? ~ ΄ > i 

πιστημόνων, ἀλλὰ μόνον τὰ οἰχεῖα ἑχάστῃ ἐπιστήυῃ, οἷον ὁ 20 
i 

15 γεωμέτρης τὰ γεωμετριχά, ὁ ἀριϑμητιχὸς τὰ ἀριϑμητιχά, οὔτε πρὸς πᾶν 

ἐρώτημα πε πῶς, ἀλλὰ μόνον ὅσα ἐρωτῶνται ἐχ τῆς οἰχείας ἐπιστήυνης. 

δείχνυσι OF τοῦτο πάνυ σαφῶς χαὶ συντόμως. εἰ γὰρ τὸ συλλογιστιχήν, 
7 ‘ ‘ ' 

φησίν, ἐρώτημα ταὐτόν ἐστι xad’ Excitepov μόριον τῆς ἀντιφάσεως 

ὅπερ = στὶ πρότασις, τουτέστιν εἰ ὁ συλλογιστιχῶς ἐρωτῶν πρότασιν ἐρωτᾷ, 
> Vv , ¢ Sy ~ vv 

20 οἷον πότερον αἀϑαάνατος 7 οὐχὶ ἢ οὔ, πότερον ὁ χύσμος ἀΐδιος 7 οὔ, al Ww 
΄ ΟΝ ΄ ΄ \ ? 

δὲ ἐπιστημονιχαὶ προτάσεις, ἐξ ὧν ὁ συλλογισμός, ὡρισυέναι εἰσὶ χα 
[π᾿ ,’ ~ i Vv " > 

ἐχάστην ἐπιστήμην, τοῦτο ἂν εἴη ἐρώτημα ἐπιστημονιχὸν ὃ ἂν ἢ 
5 ΄ Ψ »»» > ec Ω) e ’΄ > ih > ἢ 

εχ TOOTAGEWS τινῆς ὃς MY ἢ χαὺ εχαστὴν ETLOTHUTY συλλογισμ ος 
, > OL ΄ γ΄ 39) ἢ > \ ΝΜ 3 

SAOV.C ONC CUA OlO ιν» EX TOUTWY ELF, OVO GY ETLOTYHWOVLXOV ELH TO SCOW- 
‘ i ‘ i” ἐν | 

τῷ or a 
-᾿ 
< 2 @ ov 

> A yap τὸ ἐπιστημονιχὸν ἐρώτημα [ὡς] χαὶ πρότασιν ἐπιστηυονιχὴν 

ἐρωτᾶ εἴτε ἀποφατιχὴν εἴτε χαταφ τοῦς αἱ ὃξ προτάσεις xa? ἔχάστην 

ἐπιστήυην ὡρισμέναι εἰσίν (οὔτε γὰρ τῷ γεωμέτρῃ αἵ τοῦ μουσιχοῦ ποτε 

ὕουσιν οὔτε τῷ ἀστρονόμῳ at τοῦ ἀριϑμητιχοῦ). οὐ πᾶσαν ἄρα 30 
, 5 l4 ~ >) \ ‘ Li .ς > 

TOOTAGLY SPWTYTSEOV τῷ γεωμέτρῃ QODOS τῶἦν χατὰ υξρος εχάστῳ ξεπι- 

1 διαλεχτιχῇ δὲ ἃ 1. 2 τὸ ἕτερον μόριον τῆς ἀντιφάσεως ἃ 2 éxdtepov RU: 

δι᾿ éxatépov τῶν μορίων a κατασχευάζει post ἀντίφασιν colloc. U: χατασχευάσει ἢ 

6 τοῖς δοϑεῖσι τὰ ἐναντία U 8 ἑνός τινος R πάντα R: πάντῃ a! 

Ὁ φανερόν al ὅτι Ra?: ἐστιν ὅτι U: ἐστιν ὡς a! 11 τὸ om. R 13 ἕχα- 

στον R: ἐχάστη ἃ 14 ἐπιστημῶν ἃ τὰ οἰχεῖα RU: ὅσα ἐρωτᾷ οἰχείως a 

ὁ om. U 15 ὁ ἀριϑμιητιχὸς Raz καὶ ἀριϑμιητικὸν U 16 ἀποχρίνεται ἃ 

ὅσα RU: εἰς ὁπόσα a ἐς Ra τῆς 8": om. RUa! ἑχάστης τῶν ἐπιστημῶν al 

18 ἕτερον R 22 ὃ om. Ua? 23 πρότασίς, om. ἐκ Ra! ὁ om. a! 

24. 25 ἐρώτημα εἴη, om. τὸ U 25 ws delevi zat Ua?: πρὸς Ra! 

26 εἴτε---.χαταφατιχήν al: ἤτοι ἀπόφατιν RUa? 21 γὰρ seripsi: δὲ RUa ποτε Ra: 

προτάσεις U 28 οὔτε ἃ: οὐδὲ RU 28, 29 πᾶσαι ἄρα προτάσεις ἃ 23 ἐρω- 

τῶνται Ra τὸ (ante χατὰ) R ἑχάστῳ, sed ante τῶν a: ἔχαστον RU 

Comment. Arist. XIIL 3. Philop. in Anal. Post. 10 
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10 

15 

nN qn 

, 5 aS A ~ 3 >\ bY 

BageL oy, GAR ὅσαι τοῦ ὑποβεβλημένου ye ένους εἰσί. διὰ τοῦτο οὐδὲ aro- 89. 
- 3 / ‘ > > 4 > 7 5 

χριτέον τῷ ἐπιστήμονι (πρὸς) πᾶσαν ἐρώτησιν (οὐ γάρ, ἐάν τις ἐρωτήσῃ 

χαλλίστη τῶν γραμμῶν, ἢ εὐϑεῖα ἢ ἢ περιφέρεια, 

πρὸς τὴν τοιαύτην ἐρώτησιν ἀποχριτέ gov) ἀλλὰ πρὸς μόνας τὰς τῇ αὐτοῦ 

ἀνηχούσα- ἢ τῇ προσεγῶς ὑπὲρ αὐτήν. Get γὰρ χαὶ τὰ τῆς 
ἰ [τ 4 i | 

- 2 ν , 5 7 A > 7 > \ A 

pay wee ELOEVAL TOY ETLOTY WOVE, οἷον TOV μηυσιχον τὸ TYS ἀριϑμη τιχῆς 

(τοῖς γὰρ ἐχείνης ϑεωρήμασι ἀπ ee) χαὶ τὸν μηχανιχὸν τὰ τῆς γεωμετρίας, 

ὁμοίως δὲ χαὶ τὸν ὀπτιχόν: éx γὰρ τῶν τῆς ὑπερχειμένης θεωρημάτων 
> = σι Ἃ Ke > ΄ 

t δείχνυται τὰ τῆς ὑποχάτω. εἰ οὖν μέλλει ἐπιστήμων εἶναι 6 μουσιχός, 
as ~ 5 ~ . X , 

ὀτοείλει εἰδέναι ταῦτα ἐξ ὧν τὰ οἰχεῖα ἀποδείχνυσι, λέγω δὴ τὰ ἀριϑμητιχά " 
΄ ΄ ἊΣ \ \ 

δυοίως ὃὲ χαὶ ὃ ὀπτιχὸς χαὶ ὃ μηχανιχὸς τὰ TY 

υέντοι, ΤΙΣ: τῶν ἀρχῶν τῶν ἑαυτῆς οὐδεμία ἐπιστήμη 

ἡ 

yor oe ἡ) Nels. χαὶ ἄξιόν ye ἀπορῆσαι. εἰ γὰρ δεῖ ἐχάστην ἐπι- 

Suny τὰ = Onepuetu vi / 

ναι ἀποδειχνύοηυσιν, οἶδεν ἄρα Exdoty ἐπιστήμη ΤΣ λόγους τῶν 

ἑαυτῆς Saker οἴον ἰατρικῆς ἀρχὴ τὰ τέσσαρα στοιχεῖα" περὶ τούτων δὲ 

ὃ φυσιχὸς διαλέγεται" εἰ οὖν δεῖ τὸν ὄντως ἰατρὸν χαὶ τὰ τοῦ ρα τος εἰδέναι. 
32 7 εἰδείη ἂν xat τοὺ ray = ς 

oo 
(2) Cc Lay aA (=) ς wy | [ΟἹ Oo ita ad o Se < τεσσάρων στοιχείων εἰδὼς ὃὲ 

[0] [Ὁ] 2 Cc A € τ τὰ (ὃ oO € a SS A 
tate, > ~ > 

χαὶ λόγον δώσει τῷ T πῶς οὖν φησιν οὐχ ὑφεχτέον 
΄ 

λόγον περὶ τῶν ἀρχῶν; εἰ γὰρ δεῖ καὶ περὶ τῶν τῆς ὕπερ: χειμένης 
5 

προσεγῶς ἐπιστήμης χαὶ ἐξ ἧς τὰ οἰχεῖα χατασχευαζει ἐρωτώμενον ἀπο- 
t ἅ we'd t i 

΄ \ ~ A 

χρίνεσϑαι, ὁ ατρὸν περὶ φυσιχῶν χαὶ τὸ o- = (=) τ aA xX (=) CH | @ 
AS) 
= 
- 
ω Ἔ ( εἰ Ὁ = ΡΩΝ νΨ < δ 

> 

t U 

\ Qs 9 , Ae SN \ ~ = ΄ ε' ΄ or θα Ὁ 

φυσιχὸν 63 ἐστι ϑεώρημα χαὶ τὸ περὶ τῶν τεσσάρων στοιχείων, ἅτινα εἰσι 
id a " \ , v 5 ~ 3 ΄ > ~ 

τοῦ ἰατροῦ ἀρχαί, χαὶ περὶ τούτων ἄρα ἀποχρινεῖται ὃ ἰατρός" χαὶ ἐπὶ τῶν 
yyy e / 5 Ὁ ᾿ > » ’ ΄ , 

ἄλλων ὡσαύτως. ἔλεγε 63 πρὸς τὴν ἀπορίαν ταύτην 6 φιλόσοφος ὅτι 
- oN > , >. ΄ ΄ Vv 

ἀναγχαῖον μὲν εἰδέναι τὰ τῆς ἐπάνω ἐπιστήμης τὴν ὑποχάτω, εἴπερ Ot 

ἀνάγχη. On < 2 - 
>] ~ A 5 -" >. : f 5 ‘ \ 3 > ~ 3D 

αὐτῶν τὰ οἰχεῖα ἀποδείχνυσιν. οὐ μὴν χαὶ ἀποδειχτιχῶς etd 
ἽΝ , x s κ 9 ΄ 

ἀλλὰ μόνον τὸ ὅτι ἄνευ τοῦ διότι. ὡς οἰχείας (ἄρ᾽) ἀρχὰς τὰ τῆς ἐπάνω ϑεω- 
- ΄ > ΄ σ 5 

ρήματα εἴσεται, χαὶ οὕτως πος τὰ τῆς ἐπάνω τὸ ὅτι μόνον ἀποδώσει, 

οὐ μὴν τὸ διότι, οἷον οἱ. ἰατροὶ ὅτι τέσσαρα μόνα τὰ στοιχεῖα τῶν σω- 

Bas) 

45 

50 

1 ὑποχειμένου U 1.2 ἀποχρίνεται a 2 τῷ ἐπιστήμονι RU: ἐπὶ a πρὸς 
> 

addidi οὐ yap scripsi: οὐδὲ libri 4 post ἐρώτησιν add. οὐχ Ua 
5 

τας 

0 ὑ 

8 to (ante 

10 

ἐν 
: 

TOY 

͵ 
TOUTOLS ἃ 

r 

om. Ra 4.5 τῆς---ἐπιστήμης R 5 δεῖν U: ef R: χαὶ ἃ χαὶ om. 

- εἰδέναι ὀφείλει [ 12.13 ὁ γεωμέτρης, ἡ γεωμέτρης ἐστίν scripsi: εἰ γεωμέτρης ἐ 
4 

φυσιχὸν Ua 19 τοὺς alt. om. U: αὐτῶν a! περὶ τῶν τεσσάρων στοιχείων ante 

a 

περχειμένης Ua?: ἐπιστήμης R: προσεχῶς ὑπὲρ ἑκάστην ἐπιστήμην δεῖ al τὰ om. Ra 

ὀπτ.) R 9. ὑποθέσεως R: ὑποθέσεως ἑχάστης a ἐπιστήμων μέλλει ἃ 

ῃ Ϊ στὶν 

RUa?: 6 μὲν γεωμέτρης al 14 ante οὐδὲ add. ἀλλ᾽ a χαὶ om. a γε ΕΠ δὲ 

15 ἑκάστου Ra 17 τέσσαρα om. U 18 οὕτως Ra κατὰ 

εἰδείη colloc. a! τεσσάρων OM. a” 20 post xat add. τὸν a 21 post τῶν 

add. οἰχείων a δὴ Ua 22 χατασχευάζειν R 24 τεσσάρων om. U 

25 
=e ἀποχρίνεται R περὶ (ante τῶν) R 26 ταύτην τὴν ἀπορίαν a 27 τὴν Ua: 

tov R 29 ἄρ᾽ addidi 30 ἀποδώσει om. U: ἀποχριϑήσεται, sed post dl διότι a 

ol 
: τα “ ; ane , 

uyy om. a ὁ tatpos a μόνα τέσταρά εἰσι τὰ τῶν σωμάτων στοιχεῖα a 
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» A udtwy χαὶ οὔτε πλείονα οὗτε ἐλάττονα" χαὶ ἐπὶ | τῶν λοιπῶν ὡσαύτως. 33° 
> ~ . ΄ ~ > . . ~ ταύτης μὲν οὖν τῆς ἀπορίας ἡμεῖς τὰς ἀφορμὰς δεδώχαμεν εἰπόντες δεῖν 

> la , ~ ~ ¢ τὸν ἐπιστήμονα εἰδέναι χαὶ τὰ τὴς προσεχῶς αὐτοῦ ὑπερχειμένης ἐπιστήμης 
τ 3 

ϑεωρήματα, εἴπερ δεῖ τῷ ὄντι τέλειον αὐτὸν εἶναι. οἷον τὸν ὀπτιχὸν χαὶ 
υηχανιχὸν τὰ τῆς γεωμετρίας χαὶ τὸν ἰατρὸν τὰ τῆς φυσιχῆς" ΒΗ οὐδέν or 

B ΄ 

TY, 
, fad v ‘ 

y= ϑαυμαστόν aot, εἰ οὕτως ἔχων χαὶ τὰς οἰχείας ἀρχὰς ἀποδείξαι. 6 μέντοι 5 
- ‘ 

\ 

! 

> , " - ν᾿ x53)? σ > 4 \ ΄ ” 

Δριστοητέλης οὐ TOUTS εἴπξν, αλλ ὅτι ξρωτύ τεὴν τὴν JE! ξΞτρὴν { TSO γεω- 

. μετριχῶν ἣ περὶ τούτων ἅπερ ἐχ τῶν γεωμ, ετριχῶν ee ἀποδείχνυται, οἷον 
περὶ ὀπτιχῶν. ὥστε τοὐναντίον βούλεται: τὴν ἐπάνω τὰ τῆς ὑποχάτω 8 τᾶν. 

- ΄ ‘ ~_¢ ΄ ‘ δ 

10 χαὶ δῆλον ὅτι οὐ πάντα τὰ τῆς ὑποχάτω ἐρωτητέον τὴν ae οὐδὲ γὰρ περὶ 
3 , > ΄ > ΄ ΄ » ~ > ~ v . 
ὀφϑαλωίας, ει τυχοι, Ξξρωτήτξον *& *% Y τῶν φυσιχῶὼν ἄρχων ἡρτηται χαὶι 

*% 

Jewolac ovamnnce Zyetat. οἴην. εἰ τύ 7η! ὥς ξλχεται ὕ τροῦ ; ὃ ξ, τῶν I ewe ας φυ ATs ξχ t, OlnV, Et U/l, TWS SAXET {] tTp0O7, αὶ SXA5 TOV 10 
-- 
i 

. 

- 
͵ 

~ x8 ~ ~ , 

μόριον, πῶς ἀλλοιοῦται, πῶς τρέφεται, περί 

ὶ 

~~ 

aA o αὐξήσεως χαὶ φϑίσεως χαὶ 
τῶν παραπλησίων χαὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν ὡσαύτως. εἰ δὲ τῆς ἐπάνω τῆς 

15 ὑποχάτω λέγειν ϑεωρήματα, οὐχέτι ἔχει χώραν ἢ εἰρημένη παρ᾿ ἡμῶν 
ἀπορία" τὰς yap ἰδίας ἀρχὰς οὐδεμία ἐπιστήμη ἀποδείξει, 

α συλλογιστιχὸν χαὶ πρότασις 
‘ 

ys Ἁ Ἁ >) , 5 >] , 

Εἰ δὲ τὸ αὐτό ἐστιν ἐρώτ τὴ ΓΕ 
Ψ' σ 2 ~ ΄ ἀντιφάσεως. ὅπερ ἐν τῷ [lept ἑρμηνείας εἴπε διαλεχτιχὸν ἐρώτημα, ὅπερ ' 

ἐστὶ ϑάτερον μὲν μόριον τῆς ἀντιφάσεως ἐμπεριέχον δὲ ἐν ἑαυτῷ δυνάμει 15 

20 χαὶ τὸ λοιπόν, πρὸς ὃ τὸ “vat? μόνον ἣ τὸ ‘od’ δεῖ ἀποχρίνεσϑαι (ᾧ χαὶ δια- 
φέρξι ἐρ ρώτησις πύσματος" πρὸς γὰρ τὸ πύσμα πλείονος λόγου δεῖται), ὅπερ οὖν 

ἐχεῖ εἶπε διαλεχτιχόν, τοῦτο νῦν συλλογιστιχὸν εἶπεν, ἘΠῚ προσεχῶς περὶ 
διαλεχτιχῆς εἴρηκε χαὶ τὴν διαφορὰν αὐτῆς τὴν πρὸς τὰς ἐπιστήμας, ἵνα 
δόξῃ τὸ τοιοῦτον λέγειν ἐρώτημα ὡς πρὸς τὰς τοιαύτας συνουσίας μόνον 

n ~ > Ν» , A A ~ \ in] 5 

A020 FOV. διὰ τοῦτο Οῦν εἰπξ συλληγιστιχὴν " χαὶ γὰρ ἐχεὶ τὸ διαλεχτιχὼν 20 τῷ ou 

~ vv τ " is > » > αὐτῷ τοιοῦτον εἴληπται, τὸ πρὸς τοὺς συλλογισμοὺς ἁρμόδιον. τὸ δὲ 
΄ 5» ΄  ) wv , ΄ ~ 

πρότασις ἀντιφάσεως τοῦτ ἔστι ϑάτερην μόριον τῇ 5 “3.8 -“ 

ς ἀντιφάσεως, ὅπερ 
, poe o ΕῚ » εὖ ἄτι ΤῊ σ ar A ~ > , πρότασις γίνεται, ὅταν ἐν συλλογισμῷ ληφϑῇ. ὅτι δὲ τὸ τοιοῦτον ἐρώτημα 
, I. Lee 2 SiN N \ i ee Ne » τς ἢ 

πρότασις εστι, σαῴξς" Ev οὐόξν! γὰρ τῶν Et τερῶν λογὼν εν νοξχξετα αι τὸ 

ἰ 
~ > 5» [4 ~ 3 vv 

30 τοιοῦτον ἐρώτημα εἶναι εἰ μὴ ἐν μόνῳ τῷ anovavtmm: οὔτε γὰρ εὐχο- 

2 τὰς ἀφορμὰς ἡμεῖς ἃ 3 ὑπερχείμενα U 6 ἐχόντων Ra ἀποδείξει a 7 post 
περὶ add. τῶν a 9 post βούλεται add. μᾶλλον a 10 οὐ Ra ἐρωτήσει a 

τὴν U: ἡ Ra 11 ὀφθαλμοῦ Ral τυχὸν, om. εἰ Ra! post ἐρωτητέον add. τὸν 

ἰατρὸν a!: fort. {τὴν φυσιχήν, ἀλλ᾽ ἐρωτητέον) ἣ om. R: εἰ a!: fort. 2 ἤρτηται τῶν 

φυσικῶν ἀρχῶν ἃ 12 ἔχεται φυσιχῆς ἃ] οἷον, εἰ τύχοι ἃ", om. οἷον RU: ἀλλ᾽ ἐρω- 

τητέον al ἔρχεται al 14 παραπλησίων post ὡσαύτως colloc. R zat ἐπὶ τῶν 

om. R ἄλλων U el RUa?: ta Ra! 15 οὐχέτι RUa?: οὐ διδάσχει ὁ ἀριστοτέλη 

ὅδεν οὐδὲ al χώραν ἔχει, sed post 16 ἀπορία a! παρ᾽ ἡνιῶν om. ἃ“ 18 ee 

(ante év) a! ἐν τῷ [Περὶ épu..] ὁ. 11 p. 20622 sq. ϑεώρημα a 20 ὃ om. καὶ 

τὸ val—o¥ om. a! δεῖ om. Ua? post ἀποχρίνεσϑαι add. τῶν δύο, τὸ ἕν a! 

w al: ὡς R: διὸ Ua? 21 to yap, om. πρὸς a οὖν om. a 22 post ἐπειδὴ add. 

γὰρ ἃ 23 εἶπε ἃ post ἐπιστήμας add. ἀποδίδωσιν a 24 δόξης R: δείξη a 

τὸ ante ἐρώτ. colloc. 1 λέγειν om. ἃ 25 οὖν a: om. RU 27 τοῦτ᾽ ἔστι RU: 

ἀντὶ τοῦ a Ἣν Ἐν ἀντιφάσεως alt. add. νόει ἃ ὥσπερ, post quod add. γὰρ a 

28 παραληφῦη U 29 τὸ a: τῶ U: om. R 30 Στὰ ι ἐρώτηυα om. R 

10* 
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4youg οὔτε προστάττοντας ἐνδέχεται οὕτω προφέρεσθαι τοὺς λόγους 33" » 
5 ΔΑ ς ΄, ς , 

ὥστε ἀποχρινόμενον τὸν πρὸς ὃν ὁ λόγος τὸ ‘vat’ μόνον 7 τὸ ᾿οὔ᾽ λέγειν, 30 

ἀλλ ἐν μόνῳ τῷ seer λόγῳ. ὁ 68 ἀποφαντιχὸς τ: ἢ χατά- 

φασίς ἐστιν ἢ ἀπόφασις: τὸ ἄρα συλλογ'στιχὸν ἐρώτημα ταὐτόν ἐστιν 7 t i ἱ i 
5 χαταφάσει ἢ ἀποφάσει. 

A 

Bre ᾿Δλλ > ae > nN Nha = 7 Ἂς: \ x Ae i“ 

p. (7241 ες ὧν ἢ OElX¥vVUTAt τι περι ὧν | γεωμετρια 

ν αὐτῶν δείχνυται τῇ γεωμετρία. ὥσπερ τὰ 

ὀπτιχᾶ. 

Ταῦτα, φησί, γεωμετριχὰ πσρυ Ὡς λέγω, τὰ τῶν ἀρχῶν τῶν γεω- 

10 υετριχῶν ἠρτημένα, ἐξ ὧν τὰ γεωμετρικὰ ϑεωρήματα δείχνυται, ἢ χἂν μὴ; 
Ὁ 2 = > 3. fe ΄ ΟΣ ~ ~ 

empetpind ἢ GAN ἑτέρας τέχνης, ἐχείνη δὲ ταῖς αὐταῖς ἀργαῖς τῇ Ὑεω- 
ν ~ \ ~_) >> v. > 4 

υετρίᾳ χρῆται, χαὶ ταῦτ᾽ οὐδὲν ἧττον γεωμετριχὰ ἂν εἴη, οἷον τὰ ὀπτιχά" 

VV a » τὸ “at ταῦτα γὰρ ταῖς ἀρχαὶ ς γεωμετριχαῖς δείχνυται. ὥστε χαὶ ταῦτα 

εἴη ἂν γεωμετριχά, χαὶ περὶ τούτων οὐδὲν ἧττον ἐρωτητέον τὸν γεω- 3 

15 μέτρην ἡ τῶν αὐτόϑδεν γεωμετριχῶν: χαὶ περὶ τῶν ἄλλων ὑπαλλήλων 

ὡσαύτως. 

2 ».77b3 Kat περὶ μὲν τούτων xat λόγον ὑφεχτέον ἐχ τῶν γεωμε- ] ' | i ὶ 

τ ριχῶν ἀρχῶν χαὶ συμπερασμάτων. 

Πάντα γὰρ τὰ δειχνύμενα ἐν ταῖς ἐπιστήμαις 7 ἐχ τῶν ἀρχῶν τῶν 

90 ἐπιστημῶν δείχνυται ἢ ἐχ τῶν δεδειγμένων ἐχ τῶν ἀρχῶν. οἷον τὸ μὲν 
Ὁ ~ ~ [4 

πρῶτον ϑεώρημα τοῦ γεωμέτρου δέδειχται ἐκ τῶν ἀρχῶν, τὸ δὲ δεύτερον 
2 Ne! “ ΄ ~ Ὁ , 

ἐχ τοῦ πρώτου" διὰ γὰρ τοῦ συμπεράσματος τοῦ πρώτου ϑεωρήματος, 40 
Δ we > ~ oh eee 75> Δ NFS \ 7 > 2 \ - 

G συνήῆλνται EX τῶν αρχον,. OSOSLXTAL τὸ GSUTEPOV’ χᾶι οὑτως ETL πᾶν τον, 

ππιπ ¥Q> τσ ΝΣ ΄ > , ε ΄ 
p.77b7 OH ἅπαν τὸ ἐρωτώμενον ἀποχριτέον περὶ ἐχάστοὺῦ. 

25 Περὶ μὲν γὰρ τῆς περ'φερείας ἐρωτώμενον {πὰ τὸν γεωμέτρην, εἰ Yh) cpt με {20 τὴς TEOLOEH ς SOWTWWLEVO ᾿ τη ye 07, pats 

, ~ πολυχωρητότατόν ἐστι τῶν ἰσοπεριμέτρων σχημάτων ἣ τὰς ἀπὸ τοῦ χέντρου 

1 προφέρεσθαι scripsi: προσφέρεσθαι RU: προσφέρειν a 4 post συλλογιστιχὸν add. 

εἴτε U 7 post 7 add. 2 R (a, pr. C) post ὥσπερ add. καὶ R 

10 γεωμετριχὰ a: γεωμετρικὸν RU 11 ἑτέρας τινὸς ἐπιστήμης a} 11. 12 ταῖς ἀρχαῖς 

τῆς γεωμετρίας ὕ 12 ταῦτ᾽ --γεωμετριχὰ ἃ: τοῦτο---γεωμετριχὸν RU post εἴη 

add. τὰ θεωρήματα a 13 zat ταῦτα ἃ: om. RU ταῖς. alt. om. U 
~ ~ 3 - ᾿ 2 Χ [τεῷ Ψ , 

ταῖς γεωμετριχαῖς ἀρχαῖς a 14 post ἐρωτητέον add. φησὶ a 15 αὐτόϑι Ra 

ἄλλων Ua?: λόγων τῶν Ra! 21 et 23 δείχνυται ἃ 24 ante οὔϑ᾽ add. οὔτε 

πᾶν --- ἐρωτητέον a 25 μὲν prius om. U μὲν alt. delevi el—p. 149,2 

ἐρωτώη RUa*: ef 1:9 τῇ εὐθείᾳ, ἢ οὔ. ἣ ποῖον τῶν ἰσοπεριμέτρων σχημάτων ἐστὶ 

πολυχωρητότερον, ἣ πότερον ἴσαι εἰσὶν ἀλλήλαις αἱ ἀπὸ τοῦ κέντρου τοῦ χύχλου προσπίπτουσαι 
" -- ee ‘ bd] , 

εὐϑεῖαι, δεῖ ἀποχρίνεσϑαι. yemuetorzd γάρ εἰσι ἐρωτήυατα. εἰ μέντοι ἐρωτῴη τίς αὐτὸν πόία 
ξ Ξ τς etre ἘΝ ΟΣ : aa : 

τῶν γραμμῶν χαλλίστη;, | εὐϑεῖα 7 ἡ περιφέρεια al 26 τὰς Ua: πότερον τὸ R 
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v v » ΄ ΄ > > ΄ , s7 anh 
ἰσας ἔχει, ἀποχριτέον" γεωμετριχὰ γάρ εἰσιν ἐρωτήματα" εἰ μέντοι χαλλίστη 33! 

» ~ ~ (of % 5» , SY ᾿ ΄ \ 

εἴη τῶν Ἰραμμῶν ἢ περιφέρεια, εἴ τις ἐρωτῴη, οὐχ ἀποχριτέον πρὸς 
~ ν ~ wv A ~ > , 

τοῦτο. OUTS πρὸς πᾶν ἄρα ἀποχριτέον (οὐδὲ γὰρ περὶ μουσιχοῦ ἀποχρίνετα: 
» 

ὃ γεωμέτρης) οὔτε πᾶν περὶ ἑχάστου. 

or 

= ed , δ [2 Ἀ 

p-77b9 Et δὲ διαλέξετα! yewuetpy ἡ γεωμέτρης οὕτως, φανερὸν 

ὅτι χαὶ χαλῶς. 

Ὺ πὰ , ~ ia ~ “» ΄ " »Ἅ»ἽὮ 4 

Kt οὕτω διαλέγοιτο τῷ γεωμέτρῃ ὃ ἐρωτῶν ἢ ἁπλῶς ὁ πρός τινα 
> ’ h , ’ ~ 

γεωμέτρην τοὺς λόγους ποιούμενος, 2% τῶν γεωμετριχῶν ἀρχῶν δηλονότι, 
~ aed ~ ~ 

χαλῶς διαλέξεται" εἰ GF μὴ ἐχ THY γεωμετριχῶν ἀρχῶν τῷ γεωμέτρῃ 
~ > - > \ ἢ ἢ» 5 5 ~ ~ ΄ a ~ Vigne. 

10 GLAAEGETAL, οὐ £AAWS. οἷον ῆτειται παρὰ TALS YEWUETOALS ὦ τοῦ χύχλου 

ΠΣ τετραγωνισμός" χαὶ τοῦτον [υὲν] ᾿Αντιφῶν μὲν χαὶ Bosom» ἔδοξαν εὑρηχέναι, 
χαχῶς αἰτοῦντες δοῦναι αὐτοῖς οἷς uN συγχωρήσαιεν ἂν γεωμέτραι, ὃ μὲν 88ν 

\ ΝΜ) Bnd \ ΜᾺ 2 

OD OTL WELLOV XAL SAATTOV ανομη- Sly περιφερξία, ὃ 
= ν᾿ ~ ΄ 

ναι χαὶ ἴσον. οὗτοι μὲν οὖν χαχῶς πρὸς γεωμέτρας δια- 4 
o < Os wy "» a Φ ox ad Ὁ ς 

> @ 

Ss 

δῶν 

15 λέγονται. ὁ μέντοι Ἱπποχράτης τετραγωνίσας τοὺς μηνίσχους οὐ χαχῶς οὐδὲ 

ἐχτὸς τῶν γεωμετριχῶν ἀρχῶν᾽ 7 OF ἁυαρτία τούτου, χαϑὸ τὸ ἐπὶ μέρους 

χαὶ ἐπὶ παντὸς ἠξίου. 

τ πὶ ~ a) > pe RAE ὃς ( ΣῪ a 

p.77b11 AyAov ὧδ ὅτι 000’ ehéyyer yewustpyy GAN FH xata 

συμβεβηχός. 
90 "Edy γάρ τις μὴ γεωμετριχὺὸν ἐρωτήσας τὸν γεωμέτρην, οἷον ποτέρα 

χαλλίστη τῶν Ἰραυμῶν, ἢ εὐϑεῖα ἣ % περιφέρεια, εἶτα ἐχείνου πων 
5 ΄ o ε » ~ ᾿ 7 SPAS, » ΄ 

ἀποχριναμένου ὅτι ἢ εὐθεῖα δόξῃ ey αὐτόν, οὐ γεωμέτρην ἤλεγξεν: 
οὐ γὰρ περὶ τῶν προσηχόντων γεωμετρίᾳ ἤλεγξεν [ἡ] εἰ μὴ χατὰ ace 

‘ 

1 ἔχειν R γεωμετριχὰ---ἐρωτήματα U: om. Ra? 2 ante τῶν add. ἁπασῶν R 

ἐρωτοίη (sic) R: αἰτοίη Ua? 8 τοῦτο al: τοῦτον RUa? post τοῦτο add. οὐ γὰρ 

γεωμετρικὸν τὸ ἐρώτημα al ov πρὸς Ral post ἄρα add. ἐρώτημα a! an ἀπο- 

χρινεῖται ἢ 4 οὔτε ---ξχάστου om. a! S ὅτι om. ἢ ὃ tH γεωμέτρη RUa?: 

ἀλλὰ περὶ μουσικῶν αὐτὸν φέρε εἰπεῖν ἐρωτὰ a! 10 οὐ χαλῶς διαλέξεται al 

post χαλῶς add. ὁ περὶ μουσικῶν αὐτὸν ἐρωτῶν R 11 μὲν prius delevi vév alt. 

om. Ua ερηχέναι al: evpicsxery RUa? post εὑρηχέναι add. πλὴν al 

12 χαχῶς te χαὶ σφαλερῶς αἰτήσαντες ταὶ ἃ αἱ συγχωρήσαι KR ἂν om. Ua? 

γεωμέτραις R 13 05—16 τούτου RUa?: μεῖζον χαὶ ἔλαττον τοῦ χύχλου γράφων τετρά- 

γωνα, χαϑὰ καὶ ἐν ἄλλοις εἰρήκαμεν, διὰ τοῦ μεταξὺ τοῦ μείζονος καὶ ἐλάττονος γραφομένου 
, " ~ v ) o cy ‘ 

τετραγώνου, τὸ (sav τῷ χύχλῳ τετράγωνον οἴεται δειχνύειν. GAN οὕτω μὲν χαχῶς πρὸς γεω- 
ἣ 

͵ : 
μέτρας διαλέγονται, μὴ χρώμενοι διαλεχτιχαῖς ἀρχαῖς. ὁ μέντοι ἱπποχράτης, τέσσαρας μη- 

νίσχους ἀποδειχνὺς οὐ καχῶς, ἴσους εἶναι SEN Ge ἐχ γὰρ τῶν γεωμετριχῶν ae ταῦτα 
/ ’ 

[ πε δείκνυσιν, ws καὶ ἡμεῖς ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν ἀπεδείξαμεν, ἕνα μιηνίσκον ἴσον ὄντα ἐνὶ τοιγώνῳ, 

τῶν ἐχ διαιρέσεως τοῦ τετραγώνου τεσσάρων, se χαὶ ἄλλως τὸν χύχλον τετραγωνίζειν. 

ἁμαρτάνει δὲ χαὶ οὗτος a! 13 ἔστι om. U 13. 14 ἀνομοιογενὲς a? 14 τούτου 8": 

τοῦτο RU εἶναι 50ΥΠρ51: ἐστι RUa? γεωμέτρην a? 16 τῶν om. a? 

18 οὐδ᾽ a Arist.: οὐκ RU 20 γεωμετριχὸς a οἷον om. a πότερον R 

21 ἀπειρότερον om. U 22 ante δόξῃ add. ἐὰν Ua 23 οὐδὲ γὰρ R 7, delevi 
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10 

τῷ or 

1 

6 

πρὸς a 

a) βηχός, ἐπειδὴ συνέβη τὸν ποι τὴς Ἰεωμέτρην εἶναι" οὐ γὰρ ἧ γἸεωμέτρην 8: 

ἤλεγξεν, ὥσπερ οὐδὲ ἣ ἰατρὸς ὃ ἰατρὸς ἐλέγχεται ἐλεγχϑεὶς εἰς μουσιχὰ 

θεωρήματα. 

= If μι » 5 \ , 

p.77b12 Ὥστε οὐχ ἂν ety Ev ἀγεωμετρήτοις περὶ γεωμετρίας 

διαλεχτέον" λήσει γὰρ ὁ φαύλως διαλεγόμενος. 

0 γὰρ ἕχαστον περὶ τῶν οἰχείων ἐρωτητέον, οὕτω χαὶ (πρὸς) 

γὰρ ἴσασιν οἱ ἀνεπιστήμονες χρῖναι τὰ χατὰ τὰς ἐπιστήμας" διὸ πολλάκις 

oO. φαῦλος χρείττων δόξει εἶναι τοῦ ἐπιστήμονος. 

a) v ‘\ 5. , > wv 

p.77b16 Ἐπεὶ δ᾽. ἔστι yewpetptxa ἐρωτήματα, ap ἔστι χαὶ 

ἀγεωμέτρητα; 

Ἐπειδὴ εἶπεν ὅτι οὐ πᾶν ἐρώτημα oer TOV γεωμέτρην ἣ τὸν ἰατρὸν 

7, τινα τῶν ἄλλων ἐπιστημόνων ἀλλὰ μόνα τὰ ἐχ τῆς οἰχείας ἐπιστήμης, 

χαὶ ὅτι οὐ πρὸς πᾶν ἐρώτημα ἀποχριτέον τὸν ἐπιστήμονα ἀλλὰ πρὸς μόνα 
~ > , ἊΝ \ \ 

τὰ οἰχεῖα. οἷον τὸν γεωμέτρην πρὸς τὰ γεωμετριχὰ χαὶ τὸν ἰατρὸν πρὸς 

Qe 

΄ - ἊΜ ἊΝ 

τὰ ἰατριχά, ζητεὶ ἐν τούτοις, apa ὥσπερ ἔστι γεωμετριχὰ ἐρωτήματα, 

οὕτως ἔστι χαὶ ἀγεωμέτρητα, χαὶ τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν ὡσαύτως Ν᾿ 

ὶ 

uni ποῖά ἐστι, φησί, ταῦτα, χαὶ χατὰ ποίαν ἄγνοιαν ἀγεωμέτρητα ἂν εἶεν: 

χαὶ ἵνα σαφῇ ποιήσωμεν τὸν λόγον, ἐκ τῶν ἐφεξῆς αὐτῷ πλατύτερον ὑῥη- 
a \ \ 28a S 4 > ." τ x 

ϑησομένων λαβόντ ες ual τὰ ἐνταῦϑα διαρῇρώσωμεν. διττὴν οὖν φησι τὴν 

ἄγνοιαν εἶναι, τὴν μὲν χατὰ ἀπόφασιν τὴν δὲ χατὰ διάϑεσιν: χαὶ KATE 

ἀπόφασιν μὲν thy μηδεμίαν ἔννοιαν ἔχουσαν περὶ τοῦ πράγματος, χατὰ 
, Ὁ Ὧν, - ΄ % ΄ 

διάϑεσιν δὲ τὴν ἔχουσαν μὲν περὶ τοῦ πράγματος ἔννοιάν τινα, πλὴν οὐχ 
“ \,~ S 3 , > fe \ IPN σ » DEEN , 

ἀσφαλῆ, χαὶ ἠχριβωμένην. οἷον 6 μὴ εἰδὼς ὅλως εἰτε εἰσὶ παράλληλοι 
~ ν ΄ £y 

, > 

εὐθεῖαι εἴτε μή, χαὶ εἰ εἶεν, εἴτε συμπίπτουσιν εἴτε μή, οὗτος τὴν χατὰ 

ἀπόφασιν ἀγνοιαν Ἵν εἰ δέ τις οἴοιτο τὰς παραλλήλους συυπίπτειν, οὗτος 

τὴν χατὰ διάϑεσιν ἔχει ἄγνοιαν: χαχῶς γὰρ περὶ τοῦ πράγματος διάχειται, 

ἣν 6 Πλάτων διπλῆν ἄγνοιαν χαλεῖ. κατὰ ποίαν οὖν τῶν ἀγνοιῶν τὰ γεω- 

μετριχὰ χαὶ τὰ μουσιχά ἐστιν ἐρωτήματα; πάλιν ὃξ τῆς χατὰ διάϑεσιν 

rep γὰρ Ra!: ὥστε Ua? δεῖ ἐρωτᾶν a! οὕτω --- 7 γεωμέτρην om. Ua? 
ἐλέγχοντα pr. U: ἐλεγχόμενον corr. U, ἃ 2 Pky Bes eonicio ef. vol. XHI 2 p.3 

ad didi 8 χρίνειν a! et a? τὰ κατὰ om. Ra! 9 εἶναι om. R 

10 ἔστιν ἄρα R 12 ἐρώτημα om. a 13 τὰ τῇ οἰκείᾳ ἐπιστήμῃ ἀνήκοντα a 

1: τὸν ἐπιστήμονα ἃ: TH ἐπιστήμονι RU 15 οἷον om. U 18 χαὶ εἴπερ εἰσὶ, π 

20 

25 

30 

Ὁ 

Old 

εἰσι ταῦτα a za alt. bis αὶ 19 ἐφεξῆς) ὁ. 16 p. 79 23 sq. 20. 21 τὴν 

ἄγνοιαν φησὶν U 22 post μὲν add. φησι ἃ χατὰ---24 ἠκριβωμένην om. R 

3: viv—24 ἠκριβωμένην ἃ: om. U 25 ante utrumque μὴ add. καὶ a χαὶ 

RUa?: εἰ δὲ καὶ οἷδεν al 27 τὴν Ra: ἔστι U ἄγνοιαν---διάϑεσιν R 

τὰ ι 28 [Πλάτων] nescio ubi ef. p. 191,22 28.29 ἀγεωμέτρητα Ra! 

29 ἐάν στε αἱ ἐστι ante χαὶ colloc. R: om. ἃ fort. ἁμαρτήματα ut p. 151,0, 

et 

at 

. p. 152,12 post ἐρωτήματα add. γίνονται, δι᾽ ἐρωτήσεως ποιεῖται τὴν διδασκαλίαν a 
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ἀγνοίας διχῇ διαιρουμένης, ἤτοι χατὰ thy ὕλην ἢ χατὰ τὸ εἶδος τῶν 33) 
συλλογισμῶν (ὁ γὰρ παραλογιζόμενος ἑαυτόν, ὅτι αἱ παράλληλοι συμπίπτουσιν, 
ἤτοι ψευδεῖς προτάσεις λαβὼν χαὶ ταύτας συλλογιστιχῶς συμπλέξας οὕτω 40 
φξυδὲς συνάγει συμπέρασμα, 7 ἀληϑεῖς μὲν λαβὼν προτάσεις ἀσυλλογίστως 

5 ὃὲ συμπλέξας, οἷον ἐν δευτέρῳ σχήματι ἐκ δύο χκατηγοριχῶν), πότερον οὖν 
τούτων μᾶλλον γεωμετρικόν ἐστιν ἁμάρτημα, ὃ χατὰ τὴν ὕλην ἡμαρτημένος 
συλλογισμὸς ἣ G χατὰ τὸ εἶδος: φημί, pene τὸ ἀρρυϑμον διττόν, τὸ 
υὲν ὃ υηδ᾽ ὅλως ee poduov ἔχειν, οἷον et τις th σημεῖον λέγοι ὁ Hane 
Juoy τῷ a πεφυχέναι ἔχειν ῥυϑμόν, th δὲ ὃ ἔχει μέν, χαχῶς δὲ ἔχει, 

10 ὥσπερ φαμὲν τὸν say ἀρραῦμον τὸν χαχόρρυϑμον, οὕτω χαὶ τὸ ἀγξω- 4 
pétpyzov 7 τὸ πάντῃ ἐν ἀποφάσει ὃν yewustpias (τοιαῦτα δέ ἐστι τὰ χατὰ 
τὰς ἄλλας ἐπιστήμας, οἷον εἰ μουσιχόν τις ἐρωτήσοι τὸν γεωμέτ τρὴν ϑεώ- 
ρημα ἣ ἰατριχόν: τοῦτο γὰρ τῆς ἀγνοίας τῆς χατὰ τὴν ἀπόφασιν, χαὶ οὕτω 

ὩΣ wy 
ἰγεωμέτρητον τοῦτο ὥσπερ τὸ σημεῖον ἄρρυϑμον: οὐ γὰρ οἶδεν odd 

15 προσῆχον τοῦτο γεωμετρία) 7 τὸ γεωμετριχὸν μὲν διεστραμμένως δέ, ὡς 
εἴ τις λέγοι τὰς παραλλήλους συμπίπτειν" τοῦτο γὰρ πῇ υὲν γεωμετριχόν, 
χαϑότι ὅλως γεωμετριχὴν αἱ τ χαὶ τὸ συυ πίπτειν, ἀγεωμέτρητον δέ, 
χαϑότι χαχῶς τὰς παραλλήλους συμπίπτειν οησίν, ὥσπερ χαὶ τὸν στίχον τὸν 
χαχύόρρυϑμον ἀἄρρυϑμόν φαμεν χαὶ τραγῳδὸν τὸν χαχόφωνον ἀἄφωνον᾽ χαὶ ἔστι 

20 τοῦτο τῆς χατὰ διάϑεσιν ἀγνοίας. ταύτης δὲ διττῆς οὔσης (ee: Ψευδὴ γάρ, ὡς 
εἴπομεν, συνάγεται ἤτοι παρὰ τὴν ἁυαρτίαν τῆς ὕλης ἣ παρὰ τὴν ἀσυλλόγιστον 
συυπλοχὴν τῶν eee) φαίνετα! ὅτι ἐν γεωμετρίᾳ τὰ ψευδάρια ἀεὶ παρὰ 
τὴν τῆς ὕλης | ἁμαρτίαν γίνονται, ψευδεῖς λαυβαάνοντος τοῦ Ἰεωμέτρου τὰς 84: 
ἘΠ ΤΙΣ unt οὕτω ψευδὲς συμπέρασμα συνάγοντος: οὐχ ἂν δὲ εὕροις ἐν 

~ Ἱεωμετρίᾳ τὴν ὕλην μὲν ἀληϑὴ τὸ συμπέρασμα δὲ ἀσυλλόγιστον, ἀλλὰ μόνως τῷ or 

ἡ ὕλη ἀσυλλόγιστος. χαλεῖ 62 6 ̓ Αριστοτέλης χοινῶς μὲν ἀυφότερα ἁμαρτίας. 

I post διαιρουμένης add. ὡς χαὶ πλάτων φησὶν a post ἤτοι add. ἐν τοῖς U post 
ἢ add. zat U ὃ οὗτος ἢ 4 post συνάγει add. τὸ R et R 5 post δὲ 
add. ταύτας a καταφατιχῶν a! 6 ἀγεωμέτρητόν a! ἐρώτημα Ra! 7 post 
εἶδος add. 7 χαὶ 5 esi a φημὶ R: περὶ ἅ φησιν 3: φημὶ δὴ al ἄρυϑμον itemque 
in seq. Ra? 9 μηδὲ καὶ ὅ ἔχει R: τῷ ἔχειν Ua μέν om. U ἔχει alt. om. a: 
ἔχειν U 10 zaxdovdpov R I] post γεωμετρίας add. 7 τὸ χαχῶς χαὶ ἀνεπιστηυόνως 
πλεχόμενον ἃ 13.14 τῆς χατὰ ἀπόφασιν ἀγνοίας ἐστί. χαὶ οὕτω τοῦτο ἀγεωμέτρητον ἃ 
14.15 οὐ γὰρ εἶδεν ὅτι οὐ προσήκει τὸ ἐρώτημα γεωμετρίᾳ a! 14 οὐδὲ R: om. Ua? 

\ 15 7 t6—18 φησίν RUa2: εἰ δέ τις λέγοι τὰς παραλλήλους σ' υπίπτειν, χαϑὸ μὲν περὶ παραλλή- 1 + | i t i 
" ! 

λων καὶ περὶ συμπτώσεως αὐτῶν λέγει, γεωμετριχόν ἐστι τὸ πρό! ὕλημα. χαϑὸ δέ φησι συμπίπτειν 
τὰς παραλλήλους, ἀγεωμέτρητον. τουτέστι χαχογεωμέτρητον a! 18. 19 τὸν xaxdppvdpov 
στίχον a! 19 χαχόρυϑμον Ra? papev—aowvoy (ἀφ᾽ ὧν R) RUa?: λέγομεν a! 
20 post οὔσης add. ὡς es al τὰ om. Ua? 20. 21 ὡς εἴπομεν RUa?: χατὰ ταύτην a! 
21 ἤτοι RUa?: ἢ al et utrobique R itemque ys. 22 τὸ ἁμαρτάνειν χατὰ τὴν 
ὕλην al 23 post vev dete add. γὰρ Ua οὐδέποτ᾽ ἂν ἃ δὲ om. al: fort. γὰρ 
εὕρης Ua? 25 δὲ συμπ τέρασμα Ua? μόνως (μόνους pr. U)—26 ἀσυλλόγιστος RUa?: 
παρὰ τὴν ὕλην μόνον τίϑεται τὸ ἁμάρτημα a! 26 ἡ ὕλη ἀσυλλόγιστος add. U? post 
ἀσυλλόγιστος add. παραλογισμὸν ἐν γεωμετρία τὸ σχῆμα ayant (τ om. a?) μμε- 
τρίαι μὲν τὴν ὕλην μὲν ἀλχηϑῆ., τὸ & παραλογισμὸν ἐν γεωμετρία τὸ σχῆμα 
ἅἁυαρ σοφιστιχῶν ἀνδρῶν Ua? ὁ om. τω ἀμφοτέρας R ἁμαρτίαν a! 



152 PHILOPONI IN ANALYT. POST. I 12 (Arist. p. 77516. 17. 18] 

ἰδίως OS τὴν παρὰ τὸ σχῆμα ἁμαρτίαν παραλογισμόν, ἐπεὶ οὐχ ὑγιῶς 84: 

ἐχ συλλογιστιχῶν τίνεται λόγων, τὴν δὲ παρὰ τὴν ὕλην αὐτὸ τοῦτο 

ἁμαρτίαν. 

΄ ΤΣ , v 

p. 77617 Kat nap ἐχάστην ἐπιστήμην TA κατὰ THY ἄγνοιαν τὴν 

δ ποίαν YEWMETOLAA ἐστι 

~ v ~ > ΄ σ Vv. 4 oy ΄ » pr 

Διττῆς οὔσης τῆς Bye ὥσπερ εἴπομεν χαὶ αὐτὸν πλατύτερον ἐφεξῆς 
5 ~ ~ X Ἁ δι \ > , X 4 » 

ερξειν, τὴς υξν χατα ἀπόφ οασιν τὴς OF XATA διάθεσιν, χατὰ ποιὰν αγνοϊαᾶν 

tf ἐν Exdoty ἐπιστήυῃ ee λέγομεν ἤτοι ἀγεωμέτρητα εἶναι ἢ ἀνια- 13 

τριχὰ χαὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν ὁμοίως ἐχάστην ἐπιστήμην 
3 2} ~ 

10 ὡς ἐπὶ παραδείγματος ἐπὶ μιᾶς ε 

Se eanieeo yea: ἀλλὰ γεωμυετριχά᾽ os 

πε τὸ γεωμετριχαά ἐστιν. οὐχ εἶπε OE 
=% ΄ > ΄ 

οὖν τὸ ὅλον συνελόντας ἀχηῦξιν 

¢ ‘ » A fi me) ? ΧΑ’ > \ ~ ¢€ Sra Z 5 ) 

KATA αγνοιᾶν γεωμξτριχα εστιν. OTEO ἴσον COT τῷ αγξεωμετρητα. 

p.77b18 Καὶ πότερον ὁ χατὰ τὴν ἄγνοιαν συλλογισμὸς ὁ ἐχ τῶν 
, 

ἀντιχειμένων συλλογισμὸς 7 ὁ πάραλογισμος; 

\ > ~ \ » ~ 4 , ᾿ ΄ 

15 Πρὶν διελεῖν τὴν ἄγνοιαν, ποσαχῶς λέγεται, πρότερον τοὺς τρόπους 20 

διαιρεῖται za ods γίνεται ἐν πάσῃ ἀγνοίᾳ ἢ ἁμαρτία τοῦ ἀληϑοῦς, λέγω 
aA , 

X 

Ο 
—_ 

a Φ < A 2 χατὰ τὴν ὕλην χαὶ τὸν χατὰ τὸ σχῆμα. χατὰ χοινοῦ ὃς ἀχουστέον τὸ 

ἀγεωμέτρητον χατὰ τὸν εἰρημένον τρόπον. πότερον οὖν, φησίν, ἐστὶν ἀγεω 

υξτρητον fee ὃ χατὰ τὴν ἄγνοιαν συλλογισμὸς ὁ 2x τῶν ἀντι- 

90 χειμένων, τουτέστιν ὃ χατὰ τὴν χατὰ διάϑεσιν ἄγνοιαν γινόμενος συλλογι- 
~ 

αι 
5 ΄ > 2 μ - 

σμὸς ἐχ eam Reece (αὗται γὰρ ἐναντίαι ταῖς ἀχηϑέσιν) ἢ ὃ Tapa 2% 

λογισμός, τουτέστιν 6 παρὰ τὴν ἁμαρτίαν τοῦ σχήματος, ὃν οὐδὲ συλλο- 

1 περὶ R post σχῆμα add. ἤγουν, τὴν ἀσυλλόγιστον al post παραλογισμὸν add. 

ἐχάλεσεν Ral 2 ὑγιῶς Ral: οὗτοι U: οὗτοι ὡς a? γίνεται al; ose R, post 

λόγων Ua? γὰρ περὶ R 3 post ἁυαρτίαν add. zat αὕτη μὲν ἡ ἐξήγησις ἔχει οὕτως. 
if ἐπεὶ v ‘ ῃ | ‘ | | 

ὃς Sime As ; : Ξ Li 
ἐὰν nat” ἐρῴτησιν ὁ λόγος προάγεται. τουτέστιν, ἐὰν προπερισπᾶται τὸ ἀρα, χαὶ παροξύνηται, 
Sey OPS ‘ en ieee neh ema Σ : ” : 

τὸ ποίαν. ἐὰν δὲ παροξύνηται τὸ ἄρα, ὀξύνηται δὲ καὶ τὸ ποιὰν, φέρεται γὰρ καὶ αὕτη ἡ γραφὴ, 

οὕτως ἐξηγηϑήσεται. ὅτι ἐπεί εἰσι γεωμετρικὰ ἐρωτήματα, εἰσὶν ἄρα καὶ ἀγεωμέτρητα. zat 

τὴν (τὰ b) χατὰ τὴν ἄγνοιαν τὴν ey ἤτοι τὴν τοιάνδε. λέγω δὴ, τὴν κατὰ διάϑεσιν ἐπι- 

συνιστάμενα ἀγεωμέτρητα ἐρωτήματα, ἐκεῖνά εἰσι τὰ χυρίως ἀγεωυνέτρητα. καὶ ἔστιν ae ἣ 
: , ; 2 ᾿ 
ἐξήγησις προφυεστέρα (προσφ. b) τε ἅμα, καὶ σαφεστέρα τῆς προτέρας al 6.7 εἴπομεν, 

περὶ ἧς wal ἐφεξῆς πλατύτερον ἐρεῖ ἃ 6 εἴπομεν] p. 150,19 8 ἤτοι om. ἃ 

εἶναι ---12 ἀγεωμέτρητα RUa?: διὰ δὲ τοῦ ἀγεωμέτρητα, συνυπαχούεται, χαὶ τὰ κατὰ τὰς 
Nes Spee : ἽΝ her ; Ἐν 
λοιπὰς ἐπιστήμας. ἤγουν, μὴ ἰατρικὰ, py μουσικὰ, καὶ τὰ λοιπά. οὐχ εἶπε δὲ ἀγεωμέ- 

ΟῚ ΔἹ ‘ τ, - >) uv ti ries ~) " 

τρητα. ἀλλὰ γεωμετρία, ῳ τιν! TOD κατ AYVOLLY συναπτομένου, ἵν ἢ τὰ LAT αγνοιᾶν γεω- 

μετριχὰ, φανερὸν ὅτι, ἴσον ἐστὶ τὸ ἀγεωμέτρητα a 8.9 χἂν ἰατρικὰ, om. ἣ U 

9 δὲ om. R 10 ἐστιν om. U 15 διέλη U 16 διατηρεῖται R: διαιρεῖ a 

ἀγνοία RU: ἐπιστήμῃ a τοῦ Ra: ἡ τῆς U 18 κατὰ τὸν τ ΤΣ τρόπον RUa?: 

ἤγουν, κατ᾿ ἀμφοτέρους τοὺς τρόπους. καὶ ἔστιν ἡ τοῦ ῥητοῦ σύνταξις οὕτως al οὖν, 

φησίν om. al 18.19 ἀγεωμέτρητόν ἐστιν al 20 χατὰ prius om. R κατὰ 

alt. om. Ua 20. 21 é% Ψευδῶν δηλαδὴ προτάσεων γινόμενος συλλογισμός al 

21 ἀντίχεινται a! 22 περὶ R τὴν κατὰ τὸ σχῆμα ἁμαρτίαν γινόμενος, ὃν al 
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X εἰ δον - ‘ ~ >. ~ J . γισμὸν εἶπε διὰ τὸ fa ἐρρῶσϑαι τὸ σχῆμα: χατὰ δὲ χοινοῦ τὸ χατὰ τὴν 84: 

ἄγνοιαν: 7 ὁ κατὰ τὴν ἄγνοιαν παραλογισμός; 

δ | ἢ ΡΟ if A= Rin on + inp ary = p-77620 Kata γεωμετρίαν OF ἡ ἐς ἄλλης τέχνης. 
>] al -~ ~ ‘ v , 

\ ‘ ᾿ὑνταῦϑα aie THY Ayvolay τὴν TE χατὰ ἀπόφασιν χαὶ τὴν χατὰ 
Guasave τὰ μὲν ἐξ ἄλλης τέχνης ἐρωτήματα χατὰ ἀπόφασιν, τὰ δὲ ἀπ᾽ or 

9 ὦ 

αὐτῆς ψευδῆ χατὰ διάϑεσιν. τὰ. χατὰ ποίαν οὖν τούτων ἀγεωμέτρητα: 
2 ὯΝ \ [4 ΄ ἐφεξῆς δὲ τὰ παραδείγματα τούτων τίϑησιν. 

Ρ.11022 Τὸ δὲ τὰς παραλλήλους συμπίπτειν οἴεσϑαι γεωμετρι- 
ν \ 3 ΄ uv χὴν πως χαὶ ἀγεωμέτρητην ἄλλον τρόπον. 

» - , ind x ‘ nV 2 ΄ » 10 τοι τοῦτό φησιν, ὅτι τὸ τὰς παραλλήλους συμπίπτειν οἴεσϑαι 
, A ’ 3 ~ ‘ ied WV. bl , ~ ΝΑ MAGA τὸ μὲν Ἰεωμετρικον Earl, τῷ τοὺς ὅρους eyew Ex γεωμετρίας, τῷ δὲ 
~ ΄ ΄ “ΔΝ 8 φευδῆ λαμβάνειν ἀγεωμέτρητον, 7, ὅπερ χαὶ μᾶλλον δοχεῖ βέλτιον, τὸν 

ἄλλον τρόπον ἀντιδιαστέλλει τοῦ ἑτέρου τρόπου τῆς ἀγνοίας τοῦ χατὰ ἀπό- 
\ 4 a> ΩΣ > ~ ΄ » ~ φασιν, περὶ οὐ ἤδη εἰπε. χαὶ τὰ ἐφεξῆς δὲ ἐπαγόμενα ταύτης ἔχεται τῆς ‘ 

—— Ἁ ‘ » p-77b24 Διττὸν γὰρ τοῦτο [φησίν] ὥσπερ τὸ apovvwoy. 
wt Sam ust ay σ . \ τ » ( = " Τὸ ΞΟ ΞΘ: δῆλον ὅτι διττὸν ὥσπερ χαὶ τὸ ἄρρυϑμον, Ἢ τὸ 
as, 

\ 
ND) v > ΄ υμηῦ ὅλως ἔχον, ὥσπερ τὸ σημεῖον ἄρρυϑμον, οἷον χαὶ τὸ μουσιχόν ἐστιν 

“» “ \ sy v ΄ ΄ ἐρώτημα ἀγεωμέτρητον, ἣ τὸ φαύλως ἔχον, ὥσπερ ὃ χαχόρρυϑμος στίχος 
20 ἄρρυϑμος χαὶ τὰ χατὰ γεωμετρίαν ψευδάρια ἀγεωμέτρητα ἐχ ψευδῶν πρη- 

΄ ’ , ~ , τάσξων penile ba οὐ ay ἀσυλλογίστως. ὅτι γὰρ περὶ τῶν τοιούτων φησί, 
ων ie = ξ o 

9 > > x Ana 

GL ὧν ἐπηγαγξε 

ιν o ΄ - » ~ > ΄ p-77626 Καὶ ἢ ἄγνοια αὕτη καὶ ἢ ἐχ τῶν τοιούτων ἀρχῶν ἐναντία. 
o ε ΖᾺ Vv 5 > > =) Αὕτη ἣ εἰρημένη. τὸ φαύλως ἔχειν, φαύλως: δὲ τὸ ἐξ ἀρ οὐχ 1 ἢ ξιρημξνη : ee 4 ς ἀρχῶ 

1.2 χατὰ δὲ χοινοῦ (xotvod δὲ 85) --- παραλογισμός RUa?: χαὶ τὸ χατὰ τὴν ἀγνοιὰν δὲ χατὰ 
κοινοῦ ληπτέον, καὶ ἐπὶ τοῦ παραλογισμοῦ a! Ὁ lemma om. R 4 ἐνταῦϑα---ὃ τέχνης 
Βαϊ: om. Ua? ὃ post διάϑεσιν add. καὶ φησί a! post ἀπόφασιν add. εἶναι ἀγνοού- 
μενα a! 7 ἐφεξῆς διὰ τῶν παραδειγμάτων τούτων a! 8 τὸ δὲ---Τὸ οἴεσϑαι om. a! 
10 τὸ ἃ": om. RU 11 τῷ prius Ra': τὸ Ua? éx γεωμετρίας Ral: ἐκ om. U: ayew- 
μετρίας a? τῷ δὲ —12 ἀγεωμέτρητον Ral: ἀγεωμέτρητον δὲ τὸ Ψευδεῖς λαμβάνειν Ua? 
δοχεῖ βέλτιον a': om. RUa? 12.13 τὸν---αἀντιδιαστέλλει om. a! 13 avtuitastoket R 
τοῦ alt. a1: tov tod R: τὸν Ua? 14 περὶ οὗ ἤδη εἶπε RUa?: διαχρίνει τὸν xara διάϑετιν a! 
16—22 διττὸν γὰρ τὸ ἀγεωμέτρητόν φησιν, ὥσπερ καὶ τὸ ἄῤῥυθμον, χατὰ δὴ ἀνωτέρω πλατύ- 
τερον περὶ τούτου εἰρήκαμεν al φησίν delevi dov}u. itemque in seq. Ra? 
18 py U ἔχον R: ἔχειν Ua? dovtp. itemque vs. 20 U ante οἷον saa zat U 
οἷον om. R 19 ἔχον seripsi ef. p. 154,6: ἔχειν RUa? 20 xat τὰ om. R 
post γεωμετρίαν add. δὲ R 21 post ὅτι add. μὲν R 22 περὶ ὧν αὶ 23 καὶ alt. 
om. a! 24—p.154,5 Αὕτη ἡ ἄγνοια ἡ εἰρημένη, δηλονότι, τὸ φαύλως ἔχειν. φαύλως 
δὲ ἔχειν, τὸ ἐς ἀρχῶν, ἤγουν προτάσεων οὐκ ἀληϑῶν" αἱ γὰρ ψευδεῖς, ταῖς ἀληϑέσιν ἐναντία'. 
οὕτω --συλλογισμὸν χατὰ ἄγνοιαν ἐκ τῶν ἀντιχειμένων ἐχάλει συλλογισμόν a! 
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3 Q~ l4 ¢ oo \ 3 , 3 \ ~ bh © al b} , - 

ἀληϑῶν, τουτέστι προτάσεων, ἥτις χαὶ ἐναντία ἐστὶ τῇ ἀληϑεῖ" εναντίαι 94: 
ῃ 

a ΄ a ~ , ~ >! , co ‘ 5 

γὰρ αἱ ψευδεῖς προτάτεις ταῖς ἀληϑέσιν. οὕτω ὃς χαὶ ἀνωτέρω τὸν 2x 

ψευδοῦς ὅλης συλλογισμὸν ἐχάλει: χαὶ πότερον ὃ oe τὴν ἄγνοιαν 
T ͵ sel 

e 

συλλογισμὸς ὃ ἐχ τῶν ἀντιχειμένων συλλογισμὸς 7 6 Tapaho- | ΐ i 
> x > 

μ.Ὄ 

- rf 5 ae ene 23 a id, 5» = ΒΞ τ΄ 5» ΄ σ΄ ΝΥ 

χϊσμος: εἰπῶν οὖν OTL GLTTOV EOT!L TO eee SOWTY LSE WOTED TO 

Vv 

σι 

ἄρρυϑμον, ἢ τὸ μηδ᾽ ὅλως ἔχον ἣ τὸ φαύλως ἔχον. εἶτα εἰπὼν ποῖόν ἐστι 
σ 

ἐναντίων ἀρχῶν ταῖς ἀληϑέσι, τὸν ἕτερον εἰ ome 4 
Ἢ ΄ Μ > 

TO φαύλως ἔχον, TO Ex 

τρόπον τὸν χατὰ Thy ἁμαρτίαν τοῦ σχήματος παντελῶς ἐχώρισε γεωμετρίας, 
ἘΚ τ c 
διότι, ὥσπερ εἶπον, οὐδὲν ψευδάριον ἐν γεωμετρίᾳ συνάγεται παρὰ τὴν ἅμαρ- 

10 tlay τοῦ σχήματος. 

- by Ὧν ~ ΄ ς » ΄ ΄ 

p.77b27 Ἔν δὲ τοῖς μαϑήμασιν οὐχ ἐστιν ὁμοίως ὁ παραλογι- 
ud \ 

Ei ib 

SXASTHY 

΄ 5» ΄ ΄ ΄ , a. ae πὼν τίνα ἐστὶ τὰ ἀγεωυέτρητα Eowtyusta, ὁμοίως δὲ καὶ τὰ xa)’ 50 
> 

πιστήμην οὐχ οἰχεῖα τῇ ἐπιστήμῃ, ὅτι τὰ χατὰ τὴν ἄγνοιαν 7 

15 τὴν zat ἀπόφασιν ἢ τὴν χατὰ διάϑεσιν, βούλεται ἐνταῦϑα εἰπεὶν ὅτι ἐπ}: 
‘ 

~ 3 , ΄ 

οὕτως οἱ παραλογισωοὶ ἐν ταῖς ἐπιστήμαις γίνονται ὡς ἐν τὰ 

αξϑόδοις: ἥττηον γὰρ ἐν ταῖς ἐπιστήμαις παρενοχλεὶ τὸ ψεῦδος τ ve Ξ jet if ΐ Φ Als si [e4t> . LOS Lhe: od 7° Is περ [- 

ν 6& τούτου ὁ μέσος ὅοος ὁ δισσῶς ° ταὶς διαλεχτιχαῖς συνουσίαις. atte 

χαὶ χατὰ τούτου 84ν λαμβανόμενος: παντί τε γὰρ τῷ ἐλάττονι ὑπάρχει, 
‘ ν 

\ 4 3 Ἢ δι Ν ΄ x4 ἈΠ av 5» ~ σ [« ve 

20 παντὸς ὁ oe ἐπεὶ οὖν δὶς λαμβάνεται, πολλοὶ δέ εἰσι τῶν ὅρων δμώνυμοι, 

ἐὰν ληφϑῇ χατ᾽ ἄλλο μὲν σημαινόμενον τοῦ ὑποχειμένου χατηγορούμενος, λέγω 
~ 9 7 > =< δὴ τοῦ ἐλάττονος, xat ἄλλο ὃὲ αὐτοῦ ὃ ustlwy χατηγορούμενος, παραλογισμὸς 

γίνεται" οἷα πολλάχις ἐν ταῖς διαλέξεσι γίνονται. οἷον of σοφοὶ μανϑάνουσιν, 

nt μανθάνοντες οὐχ ἴσασιν, of σοφοὶ ἄρα οὐχ ἴσασι" τὸ γὰρ μανϑάνειν ὁμώνυ- ὅ 
\ ~ ΄ = , > 

πὶ τοῦ συνιέναι χαὶ ἐπὶ τοῦ διδάσχεσϑαι λέγεται" Aavdaver οὖν Os τῷ or μὴν (ov) xat 
‘ / 
΄ > ΄ a. ‘ ΄ , ΄ ᾿Ν ΄ ΄ 

ἢ ἀπάτη διὰ τὴν οβώνυμιαν: 6 avipwros ζῷον, τὸ ζῷον δισύλλαβον, 6 
v ) Ss, ~ 

ἀνϑρωπος ἄρα δισύλλαβος- διττὸν γὰρ τὸ ᾿ ἄνϑρωπος᾽, ἐπί τε τῆς οὐσίας χαὶ 

ἐπὶ τοῦ ὀνόματος: ual γὰρ τὸ πρᾶγμα λέγεται ἄνθρωπος zat τὸ ὄνομα. 
- - ΄ Ἁ 5 , s ~ , ~ ‘ 

TA λάχανα τὴς YAS ὑπέρξχει. τὸ ὑπέερξγὸν TOV UTNEGSEYOUSVOD WEL OV, TA 

; ν Ἀν κατ is : : 
80 λάχανα ἄρα τῆς γῆς υείζονα" τὸ γὰρ ὑπερέχειν ἤτοι τὸ χατὰ μέγεϑος 10 

2 ἀνωτέρω] p. 7718 τὸν om. R 3 χαὶ πότερον Arist.: καὶ πρότερον Ua’: om. R 

4 συλλογισμὸς alt. om. αὶ 4.5 7 ὃ παραλογισμός om. Ra? 5 εἰπὼν οὖν scripsi: 

εἰπὼν Ua: δῆλον οὖν εἰπὼν R: δῆλον οὖν ποιήσας a! ἐστι ὁπ]. R 6 post ἔχον prius 

add. οἰκειότητα πρὸς γεωμετρίαν al τὸ alt. om. Ua? post εἰπὼν add. zat ἃ! 

7 προτάσεων a 8 tov παρὰ thy ἐν τῷ σχήματι ἁμαρτίαν γινόμενον παντελῶς al 

9 ὡς a? ov] p. 151,24 συνάγεται om. U 9.10 παρὰ gl ἐν τῷ σχήματι 

ἁμαρτίαν al “Pp ἔστιν ἀεὶ διττόν a: τὸ add. Arist. (om. Mdp, del. Cu) 14 οὐκ 

om. U post ὅτι add. ἤτοι U: ἢ R: om. a τὰ om. Ra χατ᾽ ἄγνοιαν a 
. 

post ἄγνοιαν add. γίνονται Ra 7, om. R 15 τὴν prius Ra: tz U 18 δὴ Ua 

21 ante zatny. add. ὁ R “AT Ἴθρουθενος τοῦ ὑποχειμένου ἃ 21. 22 λέγῳ 

δὴ Ra: ἀεὶ ὁ μείζων U 22 ὃ μέσος a? 23 πολλὰ U 25 ov addidi 

λεγόμενον a 26 post ὁμωνυμίαν add. οἷον R: καὶ πάλιν a 27 γὰρ om. U 

7o-U: ὁ Ra 28 éxt om. R post ὄνομα add. πάλιν a 
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> \ xy >) ΄ , « , 

εἶναι. ἐπεὶ οὖν οὐ περὶ ὡρισμένα BAY 

τινὰ πράγματα οἵ 1 Ψ,χτο: ἔχουσιν οὐδὲ τοὺς μέσους ὡρισμένους, πολλὰς 
\ ὶ ἀπάτης ἀφορμὰς ἔχουσιν. ἐπὶ ὃὲ τῶν ἐπιστημῶν οὐχ οὕτως" ὥρισται γὰρ 

) ΄ , ‘ ΄ ΄ 

τὰ χαϑ'᾿ ἑχάστην ἐπιστήμην πράγματα, χαὶ οὐδέποτε παρὰ τὴν ὁμωνυμίαν 

5 πλάνη ἐν αὐταῖς ts οἷον, ὡς αὐτός φησιν, εἰ λέγοιτο χύχλος χαὶ τὰ 

ἔπη χαὶ τὸ σχῆμα, εἴ τις ἐρωτήσεις τὸν γεωμέτρην εἰ 6 χύχλος σχῆμα, 
a! ‘> 

εὐθὺς τὴν φαντασίαν ἀπερείδει εἰς τὸν γραφόμενον χύχλον, χαὶ οὐχ ἄορι- 15 

σταίνει περὶ ποίου χύχληυ ὁ λόγος ἣ ποσαχῶς χύχλος" χύχλον γὰρ οὐδὲν 
[4 

ὁ 

ν εἶδον οἱ γεωμέτραι 7 τὸ ὑπὸ μιᾶς γραμμῆς περιεχόμενον σχῆμα. 
"ἣν 

© ad [0] 
το 
° 

΄ ᾿ 

‘ 

10 ἐπεὶ οὖν πε: να εἰσὶ τὰ ὑποβεβλημένα τῷ γεωμέτρῃ χαὶ οὐδεμία 

ν αὐταῖς" for ὁμωνυμία παρὰ ταῖς ἐπιστήμαις, ἧττον ἔστι παραλογίζεσϑαι 

ὥρισται γὰρ ἑχάστου ὅρου ἣ σημασία, οἷον τί ἐστι χύχλος, χαὶ τί γραμμή, 
’ 

πίπεδον, χαὶ τί τὸ συμπίπτειν, χαὶ ἕχαστον τῶν λοιπῶν ὡσαύτως, 20 ΟΥ̓ “al TL 
\ 5 \ ‘an a ΝΣ pas 4 2 ew ! a ~~ Ἁ mie = o > ~ 

χαὶ εἰσὶν οἱονεὶ διατετυπωμένα ἐν τῇ ψυχῇ τὰ σχήματα. ἅμα οὖν τῷ 
i ν 

΄ 

15 ἀχηῦσαι χύχλον εὐθὺς τὸν ἐν τῇ ψυχῇ τύπον νοεῖ χαὶ εἰς ἀοριστίαν οὐχ 

ἀποφέρεται" οὐδὲ γάρ, εἰ ἐρωτηϑείη, ὅτι xduhos τὰ ἔπη συγχωρήσει, τοῦτο 

μόνην εἰδὼς ὃ nap’ ἑαυτῷ ὡρίσατο. οὐ μέντοι ἐπὶ τῶν διαλεχτιχῶν συνου- 

σιῶν οὕτως" οὐ γὰρ ὥρισται τὰ ὑποβεβλημένα τῇ διαλεχτιχῇ. ἐν uv οὖν 
? ταῖς ὁμωνύμοις φωναῖς τὰ ἐπὶ ἄλλου σημαινομένου λεγόμενα ἐπ᾽ ἄλλο 2 

20 υξταφέρουσα παραλογιεῖται. 

».τυ8ὺ Τὸ δὲ χατηγορούμενον οὐ λέγεται πᾶν. 

[5 5 > ΄ = , ᾿ ~ 
[ἡπειδὴ εἶπε τὸ μέσον χατὰ παντὸς τοῦ ἐλάττονος, τὸ δὲ μεῖζον χατὰ 

~ , ~ 3 ~ 

τοῦ μέσου παντός, ἀναμιμνήσχει ἡμᾶς τῶν εἰρημένων ἐν τῷ [Περὶ Eouryvetas, 
7 ΄ ΄ , ΄ 

ὅτι τῷ χατηγορουυξνῳ 6 προσδιορισμὸς οὐ συντάττεται (οὐ yoo φαμεν “ὃ 
ΟὟ Αἱ 

ἀνϑρωπος πᾶν Cov’) ἀλλὰ μόνως τοῖς ὑποχειμένοις. τῷ or 

la > ΄ ~ ~ 

p. 77080 Ταῦτα δὲ ἔστιν οἷον δρᾶν τῇ νοήσει. 80 

mp ~ o ΄ ΄ - ᾿Ν > 

[adta τοὺς ὅρους φησίν. ὁρᾶν δὲ ἐν τοῖς βαϑήμασι δῆλον ὅτι" περὶ 
5) ΄ ‘ id , ar , 

τούτων yap ὁ λόγος. ἐν δὲ τοῖς μαϑήμασι, φησίν, οὐχ ἔστιν ὁμοίως παρα- 
σ - σ = A \ σ ~ B) = 

ρου ἔχαστος γὰρ ὄρος τῶν ἐν τοῖς On a fe) Cc Φ λογισμὸς διὰ τὸ διττὸν τοῦ uv 
΄ \ ΄ ΄ - oy we ~ ΤΣ Ἐν " 

80 υαϑήμασι διὰ τὸ ὡρισμένον οἷον δεῖξίς ἐστι, χαὶ ἅμα τῷ ἀχοῦσαι χύχλον 7 τι 
~ >) ‘ ~ 5 ~ ‘ 

τοιοῦτον εὐθὺς 69% ὃ ἐπιστήμων τὸ λεχϑὲν ἐν Eavtwm γεγραμμένον, χαὶ 

1 post ὑπερέχειν add. λέγεται ἃ 2 post διαλεχτιχοὶ add. τὴν FEAR ἃ 

4 περὶ R 5 αὐτοῖς Ua 6 zat Ua: ὡς R ἐρωτήσειε a: ἐρωτήσει R: ἐρω- 

τήσας U post χύχλος add. εἰς τὸ R 8 post λόγος add. ἐστὶν a 

9 οἴδασιν a 10 ἐστὶ καὶ 10.11 ὁμωνυμία οὐδεμία 1 11 περὶ U 

14 εἰσὶν ἃ: om. RU ante ἐν add. αὐτὰ R 15 τύπον RU: τετυπωμένον χύχλον a 

ἀοριστίας U 16 gowty ty U ὅτι] fort. ἄρα 11 ἑαυτοῦ U 18 μὲν om. U 

19. 20 ἐπ᾿ ἄλλων σημαινομένων μεταφέροντες παραλογιοῦνται Ral 23 tod om. U 

év to Περὶ épp.] c. 7 p. 17012 sq. 25 μόνον U 26 δὲ Ua Arist.: ὅτι καὶ 
28 an δὴν 30 τὸ (post ἅμα) U 30. 81 τοιοῦτόν τι a Ol ὁ ἐπιστήμων a: 

om. RU 
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> > vy ΄ 

οὐ φέρεται ἐπ΄ ἄλλο τι σημαινόμενον, 
΄ Vv 

ἡρισμὸν ἐν ἑαυτῷ ἐχει. 

CIN 

1 12 [Arist. p. 7730. 51. 32] 

\ 

πὶ μόνον 3 

— 

p.77>31 Ἔν δὲ tots λόγοις λανϑάνει. 

Τουτέστιν ἐν ταῖς διαλεχτιχαῖς συνουσίαις havOaver τὰ ὀνόματα διὰ 

5 τὸ μὴ ὡρίσϑαι. 

ως ee ὃ ~ Ἃ ΔᾺΝ » hs Ὁ ὦ 

p. {1089 “Apa πᾶς χύχλος σχῆμα; dv δὲ γράψῃ, δῆλον. 
\yv 3 [4 XN , 5 ~ , 5 ᾿ς 

ἴ τις ἐρωτήσειε τὸν γεωμέτρην εἰ πᾶς χύχλος σχῆμα, ὌΝ ὅτι 

ἀποχρίνεται ὅτι vat, χαταγράφων τὸν χύχλον, χαταγράφων δὲ ἤτοι ἐν 
- ΄ “ » 5 a , ς ᾿ “Ὁ 

τῇ φαντασίᾳ ἣ ἐν τῷ ἀβαχίῳ. ἐὰν δέ τις π᾿ αὐτῶν τί ὃέ: τὰ 
᾿ ip ace o ΄ [4 v v ~ ? 

10 ἔπη χύχλος;", ἵνα συναγάγῃ τὰ ἔπη Πρ σχυα᾽. οὐχέτι συγχωρήσει τὸ τὰ 
b) ΄ τ - > 

ἔπη χύχλον εἶναι" οὐ yap ἐφαρμόζουτι ταῦτα τῷ τοῦ χύχλου ὁρισμῷ ᾧ 
A 2 ~ x. > 2 \ » » 5 , 

ἔχουσιν ἐν τῇ ψυχῇ. χύχλον δέ φησι τὰ ἔπη ἤτοι τὰ ἐπιγράμματα τὰ 

οὕτω πεποιημένα ὡς uh πάντως εἶναι ἀχολουϑίαν τοῦ δευτέρου στίχου 

πρὸς thy πρῶτον καὶ τοῦ τρίτου πρὸς τὸν δεύτερον χαὶ ἐφεξῆς, ἀλλὰ 
Az ‘ 5 Νὴ ia ~ 

15 δύνασϑαι τὸν αὐτὸν στίχον χαὶ ἀρχὴν χαὶ τέλος ποιεῖσθαι. οἷόν ἐστι Ξ act] 

χαὶ τοῦτο" 
7- ~ 78 a) 5 ΄ ~ 

Χαλχῇ παρϑένος εἰμί, Μίδου δ᾽ ἐπὶ σήματι χεῖμαι, 
Μ >] Ἃ σ᾿ ΄ ας \ ae 

ἔστ᾽ dv ὕδωρ te νάῃ χαὶ δένδρεα μαχρὰ τεϑήλῃ 

ἠέλιός τ᾽ ἀνιὼν λάμπῃ λαμπρά τε σελήνη; 
5 — os , 

20 αὐτοῦ τῇδε μένουσα πολυχλαύτῳ ἐνὶ τύμβῳ 
ἀγγελέω παριοῦσι, Μίδης ὅτι τῇδε τέϑαπται. 

N A σ σ >) ’ Ve ar b) > isd awv 

Ὅρα γὰρ ὅτι ὥσπερ ἐν χύχλῳ ἔξεστι σχεδὸν ἀφ᾽ οἵου dav τις δῦ τ ' ‘ - T > 
΄ v ~ ~ , + ΄ 5 » 

στίχου βούληται ἄρξασϑαι" “αὐτοῦ τῇδε μένουσα πολυχλαύτῳ ἐνὶ Tousen”, 
> ¢ OV fe Ὁ > +s) \ \ tr N “ id ~ ΄ 

εἶτα “γαλχῇ παρϑένος εἰν xual τὰ ἕξῆς" ἢ οὕτω" } ri παρϑένος ᾿ | i ‘ i i 
= > 7) + ce 3 - ~> 4 7) = cw ον wx ‘ ξεν" 25 stu”, εἶτα “αὐτοῦ τῇδε μένουσα᾽", εἶτα “ἔστ᾽ ἄν ὕδωρ τε vay” χαὶ τὰ ἑξῆς. 

δι ὁ Ix ~ Ro Ay a ΄ ν᾿ 5 

λέγει δὲ Ἡρόδοτος ἐν τῷ βίῳ τοῦ Ὃ μήρου Ourjoov εἶναι τὸ ἐπίγραμμα εἰς 

1 ἄλλω τινὶ σημαινομένω U μόνω τούτω, ὦ 

γράφη R (ἃ p). πᾶν ἃ 

χριϑήσεται ἃ 9 εἰ Ua 6 éxavéport’, post quod add. αὖϑις a αὐτῷ Ua? 

τὰ δὲ, om. τί Ra! 11 ἐφαρμόζει al ταῦτα scripsi: αὐτὰ RUa?: αὐτοῖς al 

ὃ -- ὁρισμὸς, ὃν a! 12 immo ἔχει χύχλον δέ χτλ.] οἵ. O. Immisch Ayklos ber 

Aristoteles (Griech. Studien, Herm. Lipsius z. 70. Geburtstag dargebracht, Leipzig 1894. 

S. 111 544.) 13 πεποιχιλμένα R ὡς---14 δεύτερον RUa?: ody ὡς τῇ χατὰ τὸ 

τέλος τοῦ πρώτου στίχου λέξει, ἀκολουϑούτης τῆς ἀρχῆς τοῦ δευτέρου καὶ τούτῳ τοῦ τρίτου a! 

14 ἀλλ᾽ ὡς a! 17 χαλχῆ κτλ.] οἵ. Plat. Phaedr. p. 264 D unoov pr. U, 

eorr. U! ἐν R: ἐνὶ a 18 τελέϑη U 19 αὐγῶν λάμπει R 20 ἐπὶ αὶ, 

at cf. vs. 23 21 μήδης pr. U, corr. U!: uldec R 22 ante ὅρα add. ὁρᾶ yap 

” ΄ = 5 ΄ ἢ wa “ = 
OTL WS TOD TAPAhOytLLOV.Evou λέγοντος οτι τῶν 

7 post τις add. 

πὰρ 

U 

φῆσιν a 

αλληλογράμμων αἱ ἀπ 

5 ὥρισται U 6 πῶς 

ἐρωτήσει U 

’ ε" 
EVA 

ΤΑΣ ΤΉΝ SS Gi δ γλώμιμας tar, : ἀρεῖ τς αν ας ΤΡ : ᾿ 
zai λοιπὸν οἰομένου ὡς τὸ τῶν ἄρῆρον ἰσοδυναμεῖ τῶ πᾶς ὁ γεωμέτρης ἐνίσταται καὶ R 

δὰν] οἵ. vol. XVI 449,1 not. 

ΕΣ add. εἰπεῖν ἃ αὐτὸν καὶ 

τῷ ὁμήρω ἢ 

“aL 

23 βούλεται R: βούλοιτο a 

26 Ἡρόδοτος] § 11 p. 5,24 Westerm. 

post 

τοῦτο οὗ χαὶ τὸν 84. 

40 

45 

R: 

8 ἀπο- 

χαὶ τὰ λοιπὰ 

ἄρ- 
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a ~ ~ " ~ * A 

Μίδαν τῶν Φρυγῶν βασιλέα. ἣ τοίνυν τὰ “τοιαῦτα ἐπι γράμματα χύχλην 35! 
΄ “᾿ ΄ ΄ ΓΤ ΄ , ΄ ΄ a 

φησίν, ἢ χύχλον λέγει τὰ ἐγχύχλια λεγόμενα μαϑήματα, οὕτω χαλούμενα 7 
‘ 

ὡς πᾶσαν ἱστορίαν περιέχοντά πως ἢ ὡς πάντων περὶ αὐτὰ εἱλουμένων 

(περὶ μὲν γὰρ τὰ ἄλλα τῶν uadyudtwy οὐ πάντες στρ ὗλαι οἷον περὶ ὅ 

or 

Ve \ “oy ΄ \ ~ ΕΝ we See pes δ 

ἰατρικὴν 7 βητοριχὴν ἣ ἄλλην τινά" περὶ ταῦτα μέντοι σχεδὸν πάντες χαὶ οἵ 
“ , Ψ » ~ RA , 

περὶ tas ἄλλας λογιχὰς ἐπιστήμας ἔχοντες) 7, ὡς Sunt δοχεῖ, διὰ τὸ πάντας 
τοὺς ποιητὰς περὶ τὰς αὐτὰς ἱστορίας εἰλεῖσϑαι. ταύτῃ ὃὲ δόξουσι μὲν 

τὰ χωμιχὰ τῶν ἐγχυχλίων ἀποχρίνεσϑαι" φημὶ δὲ ὅτι μάλιστα μὲν ἢ ἀρχαία ry ‘ raed I) ‘ i TA 
A 

΄ 

χωυῳδία οὐδὲ τούτων ἀπήλλαχται,. ἀλλὰ παρευπλέχονται πολλαγοῦ ἱστορίαι. 
ῃ ry | ‘ \e 

χυρίω 10 ἄλλως τε xv υὲν τὰ ἄλλα εἶεν ἂν eyxdudta, χἀτὰ συνεχδοχὴν δὲ χαὶ 10 
τ : Ξ τ : : : 

ταῦτα. γεγράφασι yOUY τινες περὶ τοῦ χύχλου ἀναγράφοντες πόσοι τε πηι- 
Ὁ wy 

rat γεγόνασι χαὶ τί ἕχαστος ἔγραψε χαὶ πόσοι στίχοι Exdotov ποιήματος 

χαὶ τὴν τούτων τάξιν, τίνα τε πρῶτα δεῖ μανθάνειν χαὶ δεύτερα χαὶ 

ἐφεξῆς. [Πεισάνδρου δὲ τὴν αὐτὴν πραγματείαν ποιησαμένου, λέγω δὴ 
15 πλείστην ἱστορίαν χατὰ τάξιν συναγ(αγ)όντος, ἀντιποιησαμένγυ δὲ χαὶ εὐεπείας 

χαταφρονηϑῆναί φασι τὰ τῶν πρὸ αὐτοῦ ποιητῶν συγγράμματα" διὸ «μηδὲ 

εὑρίσχεσϑαι τὰ ποιήματα τὰ ἐν τοῖς χύχλοις ἀναϊεγραυμένα. 

. ‘ x é ὩΣ ΄ 

ρ- 1084 Οὐ Get δ᾽ ἔνστασιν εἰς αὐτὸ φέρειν; ἂν ἢ ἣ πρότασις 
,».- 

ἐπα τι, καὶ tH Ξε: 

Ν 20 Ὃ λέγει διὰ τούτων, τοῦτό ἐστιν, ὅτι πρὸς τοὺς τοιούτους πὰραλογι- 15 
συούς (οἷός ἐστι χαὶ ὃ νῦν προχείμενος ὁ λέγων “τὰ ἔπη ubuhos, ὃ χύχλος 

σχῆμα, τὰ ἔπη ἄρα σχῆμα), δεῖ οὖν, φησίν, ἐνισταμένους τὰς ἐνστάσεις 
μὴ δι’ ἐπαγωγῆς φέρειν, οἷον, εἰ τύχοι, tide χαὶ τάδε τὰ ἔπη προ- 

τι} 

, ᾿ τ 

ι 
) Ζ 35 \ C ~ See, { σ 

φέροντας, ὡς οὐχ etsy χύχλοι, ἀλλὰ χαϑολιχῶς ἐνίστασϑαι ὅτι ὁ 
’ ‘ -Ξ- : SAX , / 5 3 > ‘ σι , 3 , 

25 χύχληος. ὥσπερ (ap οὐδὲ πρότασίς ἐστιν ἀποδειχτιχὴ ἣ μή ἐστι χαϑό- 
SUNN » , , . 

hov, διότι ἐχ τῶν χαϑόλου ὃ SUI NET θΡῦ Ὁ οὕτως οὐδὲ ἔνστασίς ἐστιν 20 
- 5 , i Vv ~ 

ἐπιστημονιχὴ ἣ μή ἐστι χαϑόλου: ἢ γὰρ ἔνστασις, φησίν, αὐτὴ χαὶ τοῦ 
΄ ~ 4 5 , - 

συλλογισμοῦ μέρος γίνεται. εἰ μὲν γὰρ. πρὸς τὸ πο ρα τυ: ἐνστῇ τις, ἢ h ἐξ ΐ \ i i 

ἔνστασις ἀρχὴ Ἰίνεται συλλογισμοῦ: εἰ ὃὲ πρὸς τὴν πρότασιν, συμπέρασμα 

2 λεγόμενα om. ἃ ὃ πως om. U post πάντων add. ῥητόρων τε χαὶ φιλοσό- 

guy, τῶν τε χαϑόλου (χαὶ τῶν addidit Immisch 1. 6. p. 113) κατὰ μέρος Ra ethou- 

μένων περὶ αὐτὰ R post εἱλουμένων add. ἔστι δὲ zal ἄλλο τι κύχλος ἰδίως ὀνομα- 

ζόμενος (τον a). ὃ ποίημα τινὲς μὲν εἰς ἑτέρους, τινὲς δὲ εἰς ὅμηρον ἀναφέρουσι (quae ante 

6 ἤ transposuit Immisch I. 9.) Ua 5 post ἢ prius add. περὶ a post 

πάντες add. στρέφονται a 6 σπουδάζοντες a 7 εἰλησϑαι Ua post 

μὲν add. ἴσως a 8 ph a 9 τούτου U post ἱστορίαι add. αἷς zat οἱ 

ἄλλοι ποιηταὶ χρῶνται a 10 post τε add. δὲ ὅτι χαὶ Ra 11 yeypapact—17 ἀνα- 

γεγραμμένα om. ἃ γράφουσι R 13 πρῶτον R 14 πισάνδρου U 

15 xata R: χαὶ U συναγαγόντος scripsi: συνάγοντος RU εὐπείας U 

18 αὐτὰ αὶ ἐὰν R 19 χαὶ τὰ ἑξῆς om. RK 20 ὅτι om. a post τοιούτους 

add. φησὶ a 23 post τάδε alt. add. οὕτω yap λέγεται ἡ ἐπαγωγὴ Ua? 23.24 xpos- 

φέροντας a? 25 ef μή a? 26 συλλογισμῶν, ὁ om. R 27 εἰ pi) Ua? 
΄ 28 εἰ vev—p. 158,1 ἡ ἔνστασις om. a πρὸς --". 158,1 μὲν γὰρ om. R 
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, ΄ Vv > 5 Ἂν; 5 ~ \ x » A 4 = 

γίνεται ἢ ἔνστασις. οἷον εἰ μὲν ἐνστῇ τις πρὸς τὴν πρότασιν τὴν λέγου- 35! 
ς » ΟΝ v > ~ 

σαν “τὰ ἔπη χύχλος᾽ λέγων “οὐδὲν ἔπος χύχλος᾽, συμπέρασμα γίνεται τοῦ 
» ~ ΄ » , ς AN x ~ . συλλογισμοῦ ἣ ἔνστασις λεγόντων οὕτως “οὐδὲν Enos σχῆμα ἐστι, πᾶς δὲ 

χύχλος σχῆμά ἐστιν, οὐδὲν ἄρα ἔπος χύχλος ἐστίν᾽ “ εἰ ὃὲ πρὸς τὸ συμπέ- 
id Vv οἵ Oi gtd σ΄ ~ > 5 puoun φέρεται ἣ ἔνστασις τὸ λέγον ὅτι τὰ ἔπη σχῆμα, λέγουσα μηδὲν 

ἔπος σχῆμα, ees σις γίνεται ἣ ἔνστασις λεγόντων “οὐδὲν ἔπος σχῆμα, πᾶς 
χύχλος σχῆμα, οὐδὲν ἔπος χύχλος᾽. χαὶ ὁ υὲν φιλόσοφος οὕτως ἐξηγήσατο % 

\ , 3 ‘ \ v ~ Sige > \ \ a © \ Vv 

τὸ χωρίον. ἐμοὶ δὲ οὔτε χαλῶς εἰρῆσϑαι ὄοχεῖ (ἀεὶ γὰρ Get τὴν ἔνστασιν t 
i ~ ~ 7 \ > ~ Oy, o τὶ ΟΡ 

συμπέρασμα εἶναι! τοῦ συλλογισμοῦ" ταύτην γὰρ δεῖ δῆλον ὅτι ἀποδεῖξαι, 

10 ἵνα τὴν ἀντιχειμένην αὐτῇ δείξωμεν μὴ χαλῶς οὖσαν) οὔτε ταῖς ᾿Αρίστο- 
τελιχαῖς συμφωνεῖν λέξεσιν’ ἣν yap φέρει, φησίν, ἔνστασιν, αὕτη 

, 2 ΕἾ 5 > Ai 5 2 \ 
Ἴένοῖτ ἂν πρότασις ἡ GArodEertxtixyH 7% GtahexttxyH Gwnsp τὴν 

ἀχριβῇ τοῦ χωρίου ἐξήγησιν ὑπερτίϑεμαι, ἕως χαὶ τῷ ἐξηγητῇ ἐντύχω. 

ρ.{τῦ40 Συμβαίνει δ᾽ ἐνίους ἀσυλλογίστως λέγειν διὰ τὸ hap- 
΄ ΑἿ ¢ 

15 βάνειν τὰ ἑπόμενα ἀμφοτέροις. 

EUS A σ > b] ~ >) ΄ ὧν ΄ « A ee | ~ 

Εἰπὼν ὅτι ἧττον ἐν ταῖς ἐπιστήμαις γίνεται ὁ παραλογισμὸς 7 ἐν ταῖς 

διαλεχτιχαῖς μεϑόδοις, διὰ τὸ τὸν μέσον ὁμώνυμον ἐν ταῖς διαλεχτιχαῖς 
Q/> 5 ΄ > Qi ~ 3 La ~ ‘ A υξϑόδοις AauBavesdar, ἐν 62 ταῖς ἐπιστήμαις μηχέτι, βούλεται νῦν χαὶ περὶ 

τῶν παρὰ τὸ TPE ἡμαρτημένων συλλογισμῶν ley, οἱ γὰρ χατὰ THY 80 

50 ὁμωνυμίαν τοῦ μέσου ὅρου γινόμενοι παραλογισυοὶ οὐχ ἂν εἶεν παρὰ τὸ 

σχῆμα ἡμαρτημένοι᾽ χυρίως μὲν γὰρ χαὶ zat ἀλήϑειαν ἐν τούτοις οὐδὲ 
” v on | a?’ ΄ . lf b) ) 3s , 5 a A 

συλλογισμὸς ἂν εἴη, ἀλλὰ δύο προτάσεις διεσπασμέναι ἀπ᾿ ἀλλήλων διὰ 

Of τὴν δαωνυμίαν δοχεῖ 6 μέσος συνῆφϑαι τοῖς ἄχροις χαὶ συνῆφϑαι συλλη- 

γιστιχῶς. εἰπὼν οὖν ὅτι παρὰ τὸν μέσον ὅρον ὁμώνυμον ὄντα πολλάχις ἐν 
= ~ ᾿Ν S/R ΄ \ , Oo 5} ~ 5 ΄ ΕῚ 

25 ταῖς διαλέςεσι γίνοντα! πολλοὶ παραλοηγισμοί, ὅπερ ἐν ταῖς ἐπιστημα!ς οὐ 
΄ ~ ΄ A +P \ ν \ \ IZ, Ae aye 

συυβαίνει, νῦν βούλεται ὄεῖξαι ual τοὺς παρὰ τὸ σχῆμα γινομένους ἐν ταῖς 40 

διαλέξεσι παραλογισμούς, zal)’ ods πάλιν διαφέρουσιν αἱ ἐπιστῆμαι τῶν 
, 7 ΄ > , ‘ δὴ διαλέξεων. γίνονται οὖν, φησί, χαὶ παρὰ τὸ σχῆμα παραλογισμοὶ διὰ τὸ 

πολλάχις τὸν αὐτὸν μέσην τοῖς δύο ἄχροις ἕπεσϑαι, τουτέστι διὰ τὸ λαμ βά- 
5 ΟῚ ΄ ΄ ΄ zee 

30 vey ἐν δευτέρῳ σχήματι δύο χαταφατιχάς" οἴονται yap Ott, ef τὸ αὐτὸ 
~ ὃ \ “ > ~ my 5 in] Ὑ ‘ 

τοῖς δυσὶν ἕπεται, χἀχεῖνα ἀλλήλοις ἕπεται. τὸ δὲ οὐχ ἔστιν, ef μὴ συγ- 

1 post μὲν add. γὰρ ἃ ἐνσταίη Ra 2 οὐδὲν ---ὃ λεγόντων om. R 8 δὲ 

om. U 5 τὸ héyov—6 ἔνστασις om. U λέγουσα --- 6 7 ἔνστασις om. a! 

6 πρότασις---σγῆμα om. R λεγόντων Ua?: ἐρεῖ οὕτως a! οὐδὲν ἔπος σχῆμα Ua?: 

οὐδὲν ἔπος, χύχλος ἐστίν al πᾶς Ua?: πᾶς δὲ R: ὃ δὲ a! 7 post σχῆμα add. 

ἐστιν a! οὐδὲν ἔπος (ἐστὶ add. 11) κύχλος RUa?: οὐδὲν ἄρα ἔπος σχῆμα a! 

10 wh a: om. RU 11 συμφωνεῖν a: συμφωνοῦσαν RU 13 ὑπερτίϑεσϑαι R: 

δοχεῖ χαλῶς ἔχειν ὑπερϑέσθαι a! ἕως scripsi: ὡς RUa?: ἔστ᾽ ἂν a! χαὶ ἄλλοις 

ἐξηγηταῖς a! ἐντυχών Ua?: ἐντύχοιμι, sed ante xat al 15 ἀμφοτέροις τὰ ἑπόμενα 

a Arist. 18 pedddors a: om. RU περὶ om. R 19 χατὰ RU: παρὰ a 

20 οὐκ av Ua: xav R 21 μὲν om. al καὶ 41: om. RUa? 21.22 οἱ τοιοῦτοι 

οὐδὲ συλλογισμοὶ ἂν elev, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ἑχάστου δύο al 22 ἀπ᾿ om. ἃ 23 an zat 

συν χϑαι} 24 περὶ R 20 δυσὶν U 31 ἕπονται alt. 1. U 
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Ἰενῇ εἶεν ἐχεῖνα' ἕπεται γὰρ xat λίϑῳ χαὶ ἀνθρώπῳ ἧ οὐσία, χαὶ οὐχ 35r 
ἕπεται τὸ ἕτερον τῷ ἑτέρῳ, οὔτε ὃ ἀνϑρωπος τῇ λίϑῳ οὔτε ἔμπαλιν, διὰ τὸ 45 

2 μὴ εἶναι ὁμογενῆ. ὥσπερ, φησί, χαὶ ὁ Καινεὺς ἐποίει σοφιστής συνελογί- 
ζετο γὰρ ὅτι τὸ πῦρ ἐν πολλαπλασίονι ἀναλογίᾳ αἴ εἰ τὸν τρόπον 

ὃ τοῦτον" τὸ πῦρ τάχιστα αὔξεται, τὰ ἐν πολλαπλασίονι es αὐξόμενα 
τάχιστα αὔξεται, τὸ TOP ἄρα ἐν πολλαπλασίονι ἀναλογίᾳ αὔξεται. καίτοι, 
φησίν, ἐνίοτε ἐν τοῖς τοιούτοις ἐνδέχεται ὑγιᾶ ποιῆσαι τὸν λόγον ἤτοι τὸν συλ- 
IY, ὅμως οὐ συνορῶντες ἀσυλλογίστως συμπλέχουσι τὰς προτάσεις ὅτε 50 
γὰρ οἱ ὅροι ἐξισάζουσιν ὡς ἐνδέχεσϑα! ἀντιστρέφειν τὸν χατηγορούμενον εἰς 

Σ 
10 τὸν ὑποχείμενον, τότε δυνατὸν ὑγιὲς ποιῆσαι τὸ σχῆμα. οἷον τὸ ἐπι LOTUS 

δεχτιχὸν χατὰ παντὸς ἀνθρώπου" xal γελαστιχοῦ, ὃ oe τ χατὰ 
> ~ > 5 A 

παντὸς γελαστιχοῦ" ἐὰν οὖν ἀντιστρέψῃς τὸν ἄνϑρωπον xal τὸ ἐπιστήμης 
8 7 e ν ~ n ~ 

δεχτιχὸν λέγων ὅτι ὁ ἀνϑρωπος χατὰ παντὸς vod χαὶ ἐπιστήμης δεχτιχοῦ, 
ὑγιὲς ποιήσεις τὸ σχῆμα. ὥσπερ χαὶ ἐπὶ τοῦ προχειμένου: ἐὰν γὰρ ἀντὶ 

5 Ne τ, = ne ) faz, > NV ARG ΚΎΝΑ ΚΟΡῈ Ἐ Vp ον or εἰπεῖν τὸ ἐν ToAharha|ctove ἀναλογίᾳ αὐ ὑξύμενον τάχιστα, αὔξεται εἴπω: 86) 
usy ὅτι τὸ τάχιστα αὐξόμενον ἐν πολλαπλασίονι ἀναλογίᾳ αὔξεται, ὑγιὲς 

ποιοῦμεν τὸ σχῆμα χαὶ τὸ αὐτὸ συνάγομεν. τὸ δὲ ἐν πολλαπλασίονι ἀνα- 
᾿ ? ΝΣ) 5 > ‘ 

λογίᾳ αὔξεσϑαι ὁ μὲν᾿Αλέξανδρος οὐχ oid’ 6 τι παϑών, οἷα δὴ μὴ πολλὴν 
Or » \ 5 Ἔ / ‘ 5 5 “ ’ εξιν τ υστιχὴν SYwWv, Φησὶν αὐτὸν λέγειν τὰ ἐν πολλαπλασίονι 

20 λόγῳ αὐξόμενα της αὔξεσϑαι, ὡς ἂν εἴπωμεν ὡς δύο πρὸς τρία, οὕτω ὃ 
διαχόσια πρὸς τριαχύσια, ἀγνοήσας ὅτι οὐ πολλαπλασίων οὗτος 6 λόγος GAN 
ἐπιμόριος. πολλαπλασίων μὲν γὰρ λύγος χαλεῖται ὃ τὸ αὐτὸ δὶς ἢ πολλάχις 120) 

᾿ i ͵ | 

1 ἀλλ᾽ ody al 2 οὔτε prius RUa*: ἤγουν, ὁ Atos τῷ ἀνθρώπῳ, ἣ a! οὔτε 
ἔυπαλιν om. al 3 ante zat add. οἷον Ua? ὁ σοφιστὴς καινεὺς ἐποίει al 

ὃ. 4 συλλογίζεται R τὸ ἐν---αὐξόμενον U T dyads U: ὑγίη ἃ λόγον 
ἤτοι τὸν om. U 8 post ὅμως add. οὖν Ua οὐ RU: ὁ (sic) a 
ὅτι R 9 ἐνδέχεται a? 9. 10 εἰς tov ὑποκείμενον ἃ": om. RUa! 10 τότε 
δυνατὸν (δυνατὸν om. a”), quae post 9 ἀντιστρέφειν habent libri, transposui ὑγιῶς Ua! 
ἔσται TO a? 11 post ἀνθρώπου add. te καὶ ἄρα om. U 12 ἀντιστρέψη Ra 
14 ποιήσεις scripsi: ποιήσει Ra: ποιεῖ U ὅπερ U 15. 16 post εἴπωμεν add. 

ἀντιστρόφως ἃ 17 post σχῆμα add. εἰς τὸ πρῶτον ἀνάγοντες ἃ τὰ δὲ R 
18 οἵδα τί U 19 λέγειν αὐτὸν ἃ 20 λόγω R: ἀναλογία Ua 21 ὅτι 
οὐκ ἔστιν οὗτος ὁ λόγος τῶν δύο πρὸς τρία. καὶ τῶν διακοσίων πρὸς τριακόσια πολλαπλα- 
σίων, ἀλλ᾽ ἃ post οὐ add. περὶ R 22 μὲν a: om. RU χαλεῖται--- 
Ρ. 160,24 ὑπεοθεγος RUa?: χαλεῖται ἐν ἀριϑμοῖς, ὅταν ὁ ἐλάττων δὶς, ἢ τρὶς, ἢ πλεονάκις, 

χαταμετρῇ τὸν μείζονα, οὐχ ἐλλείπων τί ἐν τῷ μείζονι ἔλαττον ἑαυτοῦ. οἷον, ἐν διπλασίοις 
ὁ β πρὸς τὸν ὃ, χαὶ ὁ ὃ πρὸς τὸν 7. ἢ ἐν τριπλασίοις, ὡς ὁ Ὑ, πρὸς τὸν ὃ. χαὶ ὁ ὃ, πρὸς 

4 = 4 , ~ > € 

τὸν XC. χαὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ὁμοίως. ΗΝ πιρμιόριος δὲ, ὅταν 6 μείζων ὅλον ἔχῃ τὸν ἐλάττονα, χαὶ 
, ΄ “ bl ~ Ἁ Ἃ Σ - ΄ a v . ΓΡᾺ . z μόριον τι ἕν αὐτοῦ, ἢ τέταρτον, ἢ ἐφεξῆς. οἷον, 6 7 τοῦ β ἐπιμόριος. ἔχει γὰρ ὅλον τὸν GB 

. \ “ 
καὶ τὸ ἥμισυ αὐτοῦ. διὸ χαὶ ἡμιόλιος χέκληται παρὰ τὸ ἥμισυ. χαὶ ὁ τέσσαρα τοῦ 7, ἐπί- 

τρίτος. ἔχει γὰρ ὅλον τὸν 7, χαὶ τὸ τρίτον αὐτοῦ. οἱ γοῦν παρὰ τοῦ ἀλεξάνδρου προσ- 

ληφϑέντες εἰς ἀπόδειξιν ἀριϑμοὶ, ὅ,τε βὶ χαὶ 7. χαὶ ὁ δ, xal ὁ τ, οὐχ ἐν λόγῳ εἰσὶ πολλα- 
hie! 

πλασίονι, GAR ἐν ἐπιμορίῳ. ee ἡμιολίῳ. ἐν οἷς χαὶ αὔξησις οὐ γίνεται ὥσπερ ἐν τοῖς πολλα- 

πλασίοις. οὐ γὰρ ὡς ὁ β πρὸς τὸν 7, οὕτω ual ὁ 7 πρὸς ἕτερόν τινα. ἵσταται yan μέχρι Y> ἵ & P PELE 
| 

oS ὡς 
, μ Ἢ WY Py o c τ " " a 5 ‘ , 

TOITWY O Λογος. GU0E OUTW ὁ τ προς τερῶν. ΟὐἋΧ ἀρὰ Λοιπὸν, ἐν τού- E> = o a a 
Oo ° yy a ΘΟ a 

τοις τάχιστα ἡ αὔξησις fae ὥσπερ ἐν τοῖς πολλαπλασίοις. διὰ τοῦτο καὶ ὁ πρόχλος, xaldnep 
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λαμβάνων, οἷον ὡς 6 δύ» πρὸς τὸν τέσσαρα, οὕτω τέσσαρα πρὸς ὀχτώ, χαὶ ὡς 120V 

διαχόσια πρὸς τετραχόσια, οὕτω τετραχόσια πρὸς ὀχταχόσια" ὁμοίως ὡς δύο πρὸς 20 

ὀχτώ, οὕτω διαχόσια πρὸς ὀχταχόσια. ἐπιμόριος δὲ ὃ ἔχων τὸ ὅλον χαὶ 
[2 ΄ ~ > e ~ lg μόριον αὐτοῦ" οἷον ὁ τ: τοῦ δύο ἐπιμόριος ἔχει yao αὐτὸν χαὶ τὸ ἥυισυ 

i ι 

5 αὐτοῦ" ὁμοίως τοῦ τρία ὁ πέντε ἐπιμόριος" ἔχει γὰρ αὐτὸν χαὶ τὸ δίμοιρον 
αὐτοῦ. χαὶ ὃ μὲν πολλαπλασίων 7 διπλασίων ἐστὶν ἣ τριπλασίων χαὶ ἐφεξῆς" 

6 GF ἐπιμόριος ἡμιόλιος, εἰ ey ἢ καὶ ἐπίτριτος ἣ ἐπιτέταρτος χαὶ ὁπωσοῦν 

ἄλλως. τοιοῦτοι δὲ χαὶ of παρ᾽ ᾿Αλεξάνδρῳ λεχϑέντες ἀριϑμοί" 6 γὰρ τρία 

τοῦ δύο ἡμιόλιός ἐστιν, ὥσπερ χαὶ ὁ τριαχόσια τοῦ διαχόσια, ἄλλως τε οὐδὲ 2 

10 χατὰ συνέχειαν αὐξομένους ἔλαβε τοὺς ὅρους χαὶ οὕτω τάχιστα γινομένην 

τὴν αὔξησιν" οὐ v2 δυνατὸν τοὺς ἐπιυορίους ἀριϑμοὺς χατὰ. συνέχειαν 
αὐξῆσαι τάχιστα. ἐνόμισεν οὖν ἴσως πολλαπλασίονα ἀναλογίαν λέγεσθαι 

τὴν τὸν αὐτὸν λόγον ἔχουσαν. ὃ μὲν οὖν ᾿Αλέξανδρος οὕτω. [ρόχλος δὲ 

χωρίον οὕτως ἐξηγεῖτο, ὡς ὃ φιλόσοφος ἔλεγεν. ἔλεγε ὃὲ ἐφεξ 

15 ἐχχεῖσϑαι πλείονας ἀριϑμοὺς τῷ αὐτῷ διπλασίονι λόγῳ ὑπερέχοντας ἀλλ 

hwy, οἷον ὶ Ν ! - υ J apie all Fours ᾿ ΠΕ nn > τ - ὁ α΄, τὰ β΄, δ΄, η΄, tc', AB’ χαὶ ἐφεξῆς ἀεὶ τοὺς διπλασίονας; 

χαὶ λέγειν ὅτι ὡς ἕν τις δύο. οὕτω χαὶ δύο πρὸς τέσσαρα χαὶ τέσσαρα 
>) ae) Χ \ > Le WN ΞΕ Nee , a7 \ Ce Taye 

τρὴὸς ὀχτὼ χαὶ ὀχτὼ πρὸς δεχαὲς nat δεχαὲξ πρὸς τριάχοντοι Ovo χαὶ οὕτως 3 
5 F~ - »") ’ Ve >) ἐπ v2 \ AY ἐφεξῆς τάχιστα Yap ἢ τοιαύτη αὔξεται pa a ἢ χατὰ τοὺς πολλαπλα- 

20 σίονας οὔτος ἐπὶ μέντοι τῶν ἐπιμορίων τ οὕτως᾽ οὐ γὰρ ὡς 6 δύο 
Τὰ 7 ’ 

πρὸς τρία ἔχει, οὕτως ἔστιν ἐφεξῆς εὑρεῖν ὅτι καὶ 6 τρία πρός τινα ἔχει 

ἄλλον χἀχεῖνος πρὸς ἄλλον, ἀλλ᾽ ἐντα δ: “at hee cre ἣν πῶς ἔστι μιὰ 
Q/s Che: Ls pare eee 

μεϑόδῳ εὑρεῖν, εἰ τύχοι, τοὺς 
> ¢ Tene Σ 
ὃωσιν ὃ Νιχόμαχος. | 

ΓΟ A - 
aa 
a τὶ c wy Qu ES) = 2) qe Φ (oA wy a = S » 

Ce (>) Cc wn 
na Qa/ 

. ἣν παραδι- 

ὃ φιλόσοφος ἔλεγεν, οὕτως ἐξηγεῖτο τὸ χωρίον. δεῖ φησιν ἐχκεῖσϑαι πλείονας ἀριϑμοὺς ἐχ μο- 
ἢ ea δ 

ῃ i Nese τς δ ᾿ S 
νάδος ἐν τῷ AUTH πολλαπλασίονι λόγῳ. ἔστω ὃδιπ ἄσιον. οἷον, ἃ β. ὃ. ἢ. te. λβ. ξὸ. x7). 

ς. χαὶ ἐφεξῆς. δυνατὸν γὰρ π᾿ ἄπειρον προϊέναι. χαὶ ἔστιν ὡς ἡ μονὰς TP ρὺς τὸν 7. οὕτως 

ὁ ἢ πρὸς τὸν ὃ; χαὶ 6.6 πρὸς τὸν ἡ: χαὶ 6 Ἢ πρὸς τὸν tc. zal 6 tc ΠΣ τὸν AB. καὶ 

ἐφεξῆς. ἐν οἷς τῆς τοιαύτης ἀναλογίας προϊούσης εἰς ἄπειρον, τάχιστα γίνεται ἡ αὔξησις, κατὰ 

τοὺς πολλαπλασίονας λόγους. οὐ γὰρ μόνον ἐν τῷ διπλασίῳ τοῦτο συμβαίνει, ἀλλὰ χαν τοῖς 

τριπλασίοις, zal τοῖς τετραπλασίοις, χαὶ τοῖς λοιποῖς ἅπασιν. ἐπὶ μέντοι τῶν ἐπιμορίων οὺς 
Sens ς 2) Jk > £ roy > ~ > \ ΄ ¢ -- Qu “ee “ pec ge) Ὁ 

6 ἀλέξανδρος ὑπέϑετο, οὐδαμῶς. οὐ γὰρ ὡς ὁ B πρὸς TOV 7 χαϑάπερ εἴρηται, οὕτως ἐστίν 
5 ns να κως : oe : ; ς 

ἐφεξῆς εὑρεῖν χαὶ τὸν ἡ πρὸς ἕτερόν τινα τῶν pet αὐτὸν, τὸν αὐτὸν λόγον ἔχοντα. ὅπως δὲ 
a ‘ ἊΜ Jar Malas a) Py er PR a 966 πος 2 9 ah ἜΣ ere Αἱ ΠῚ e Ἔν ΡΥ ~ 
DEL εὑρίσχεσ Yat πλείονας ἐπιμορίοὺς, ἐφεςζὴς μεύοοου OEL Gute μητιχῆς. ἫΝ 0 VIXOU.AY OS εν TY) 

εἰσαγωγῇ παραδί S(dwatv al 1 tov om. a? 2 οὕτω τριαχόσια πρὸς διαχόσια R 

3 ἐπιμόριον itemque vs. 4 U 4 τοῦ ξ καὶ post γὰρ add. τὸν αὶ 5.6 ὁμοίως -- 

αὐτοῦ R (τὸν, quod hic ee post yap habet R, delevi): om. Ua? 6 ἡ---ἐστὶν om. R 

7 zat prius om. R 8 περὶ ἢ 9 zat a’: om. RU οὐδὲ a?: om. RU 

10 ταχίστην Ra? 10. 11 ay γινομένην Ua? 12 ἐνόμισαν R 13 post αὐτὸν 

add. μὲν R post ἔχουσαν add. τί tov ἀλέ ΡΝ μιυχρὸν ὀπίσω χατητιάσω, τὸν ἐπι- 

μόριον ἀριϑμὸν εἰπόντα πολλαπλάσιον, ὅμοιόν τι χαὶ αὐτὸς ἀγνοήσας ἐνταῦϑα ἀγνόημα. ἰδοὺ 

τὸν πέντε τοῦ τρία ἐπιμόριον εἴπας, ἐπιμερῇ ὄντα τῷ γένει, 7] τῷ εἴδει ἐπιδιμερῇ. τὸ δὲ δίμοιρον 

εἰπεῖν σε, οὐχ ἐδυσώπησεν ἐπιδιμερῆ cov πὸ τὸ τρία εἰπεῖν Ua? οὖν om. R 

16 te’ corr. U! 17 post zai alt. add. ὁ ἢ 19 ἡ alt. om. R 

20 6 om. U 21 ὅτι xat om. Ua? 22 ἄλλον prius RU: μᾶλλον ἃ" 
92 χἀχεῖνο Ua" 23 τοὺς om. U ἣν ex a! scripsi: ods RUa? 
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\ 

λοιπῶν ἐπιστημῶν ὡσαύτως. τῇ δὲ διαλεχτιχῇ οὐχ ὥρισται τὰ ἕτερα τῆς 82» 
΄ 5542 ¢ ΄ ΄ , , 

ἀντιφάσεως μόρια, ἀλλ᾽, ὡς εἶπον, Exdtepov χατασχευάζει sis ἀντίφασιν 

περιάγων τὸν ὑπ τ τ εἸσμενον χαὶ ἀμαϑὴ δεῖξαι σπουδάζων. χαὶ πρὸς 
Vv Δ ~ 

χατασχευὴν τοῦ ὅτι οὐχ ἔστιν ὡρισμένων τινῶν cine τὸ οὐ γὰρ ἂν 

5 ἠρώτα: ἀποδειχνύντα γὰρ οὐχ ἔστιν ἐρωτᾶν ἐρωτᾷ γάρ, οὐχ ἵνα 

ἀποδείξῃ, ἀλλ᾽ ἵνα τὰ ἐναντία τοῖς GoUsio: χατασχευάσῃ, ἤγουν ἵνα ἐχ τῶν 

παρ᾽ ἐχείνου δοϑέντων, ὁποῖα ἂν ὦσι, τὸ προχείμενον αὐτῷ χατασχευάσῃ. 

τὸ ὃὲ οὐδὲ γένους τινὸς ξνός ὡς σαφὲς οὐ χατεσχεύασε’ παντὶ 
\ Ze σ 3 μὴ \ “ ¢ ΄ / ie . 

γὰρ προῦπτον ὅτι οὐχ ἔχει περὶ ἕν τι ὑποχείμενον ὡρισμένως 7 δια- 

10 λεχτιχή. 

i ll Le ΤΡ ΤΣ ae a ‘ ἘΞ 
p. 77236 Et δὲ τὸ αὐτό ἐστιν ἐρώτημα συλλογιστιχὸν χαὶ TpPata- 1ῦ 

σις ἀντιφάσεως. 

Βούλεται δεῖξαι διὰ τούτου ὅτι οὔτε πᾶν ἐρώτηυχ ἐρωτήσει ἕχαστος 
τῶν “ATH μέρος ἐπιστημόνων, ἀλλὰ μόνον τὰ οἰχεῖα Exdoty ἐπιστήυῃ, οἷον ὃ 90 

face) oe τὰ γεωμετριχά, ὁ ἀριϑμητιχὸς τὰ ἀριϑμητιχά, οὔτε πρὸς πᾶν 

ἐρώτημα ἀποχριτέον, ἀλλὰ μόνον ὅσα ἐρωτῶνται ex τῆς οἰχείας eee 

δείχνυσι 5. aie πάνυ σαφῶς χαὶ συντόμως. εἰ γὰρ τὸ συλλογιστῖχόν, 

φησίν, ἐρώτημα ταὐτόν ἐστι xa) ἑἕχάτερον μύριον τῆς ἀντιφάσεως 

ὅπερ ἐστὶ πρότασις, ἐεθτεατῷ εἰ σε συλλογιστιχῶ: ἐρωτῶν πρότασιν ἐρωτᾷ, 

20 οἷον πότερον ἀϑανατος ἢ ψυχὴ ἣ οὔ, πότερον ὁ χύσμος ἀΐδιος ἣ οὔ, af 95 

ὃὲ ἐπιστημονιχαὶ προτάσεις, Poe ὧν ὃ ΕΣ ὡρισωέναι εἰσὶ χα ὃ 

ἐχάστην τ τοῦτο ἂν εἴη ἐρώτημα ἐπιστημονιχὸν ὃ ἂν ἢ 

ἐχ προταάσεώς τινος ἐς ὧν ὃ xa’ Exadotyy ἐπιστήμην συλλογισμὸς 

γίνεται" εἰ γὰρ μὴ ἐχ τούτων εἴη, οὐδ᾽ ἂν ἐπιστηνονιχὸν εἴη τὸ ἐρώ- 

25 τηυα. εἰ γὰρ τὸ ἐπιστημονιχὸν Ee (Ps [ὡς] χαὶ πρότασιν ἐπιστημονιχὴν 

ἐρωτᾷ εἴτε ἀποφατιχὴν εἴτε χαταφατιχήν, αἱ ὃὲ προτάσεις xa? ἑἐχάστην 
ἐπιστήμην ὡρισμέναι εἰσίν (οὔτε γὰρ τῷ γεωμέτρῃ at τοῦ μουσιχοῦ ποτε 

χρησιμεύουσιν οὔτε τῷ ἀστρονόύμῳ αἱ τοῦ ἀριϑμητιχοῦ). οὐ πᾶσαν ἄρα 30 

πρότασιν ἐρωτητέον τῷ γεωμέτρῃ οὐδὲ τῶν χατὰ υὑέρος ἑχάστῳ ἐπι- 

1 διαλεχτιχῇ δὲ ἃ 122-6 ἕτερον μόριον τῆς ἀντιφάσεως ἃ 2 éxatepov RU: 

δι᾿ ἐχατέρου τῶν μορίων a κατασχευάζει post ἀντίφασιν colloc. U: χατασχευάσει R 

6 τοῖς δοϑεῖσι τὰ ἐναντία U 8 ἑνός τινος R πάντα R: πάντῃ al 

Ὁ. φανερόν al ὅτι Ra?: ἐστιν ὅτι U: ἐστιν ὡς al 11 τὸ om. R 13 ἔχα- 

στον R: ἐχάστη a 14 ἐπιστημῶν a τὰ οἰχεῖα RU: ὅσα ἐρωτᾷ οἰχείως a 

oom. U 15 ὁ ἀριϑμητιχὸς Raz χαὶ ἀριϑμιητιχὸν U 16 ἀποχρίνεται ἃ 

ὅσα RU: εἰς ὁπόσα ἃ ἐξ Ra τῆς a7: om. RUa! ἑκάστης τῶν ἐπιστημῶν a! 

18 ἕτερον R 22 ὃ om. Ua? 23 πρότασίς, om. éx Ra! ὃ om. a! 

24. 25 ἐρώτημα εἴη, om. to U 25 ὡς delevi καὶ 085: πρὸς Ra! 

20 εἴτε----χαταφατιχήν al: ἤτοι ἀπόφατιν v RUa? 27 γὰρ seripsi: δὲ RUa mote Ra: 

προτάσεις U 28 οὔτε a: οὐδὲ RI 28.29 πᾶσαι ἄρα προτάσεις a 28 ἐρω- 

τῶνται Ra τὸ (ante χατὰ) R ἐχάστῳ, sed ante τῶν ἃ: gxastov RU 

Comment. Arist. XUL8. Philop. in Anal, Post. 10 

10 
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5s) 

στημόνων, αλλ 

χριτέον 

πρὸς τὴν τοιαύτην 
, 5» , ™~ ~ ~ 3 ‘4 

5 ἐπιστήυῃ ἀνηχούσας ἢ TH προσεχῶς ὑπὲρ αὐτήν. 

ὑπερχειμένης εἰδέναι τὸν 

τοῖς γὰρ ἐχείνης ϑεω Wi 

δμοίως ὃὲ χαὶ τὸν an TTKOV’ Ex γὰρ 

δείχνυται τὰ τῆς ὑποχάτω. εἰ οὖν 
σ᾿ rs »» - 

10 ὀφείλει εἰδέναι ταῦτα ἐξ ὦ 

PHILOPONI IN ANALYT. POST. I 12 [Arist. p. 

ὅσαι τοῦ ὑποβεβλημένου γένους εἰσί. 
3 ΄ \ ~ ϑ' 4 τῷ ἐπιστήμονι (xpos) πᾶσαν ἐρώτησιν (οὐ γάρ, 

> , ἐς 5 ΞΔ A ΟῚ \ x ΄ A 

ἐρώτησιν ἀποχριτέον) ἀλλὰ πρὸς μόνας 

ἐπιστήμονα, οἷον τὸν μουσιχὸν τὰ τῆς 

τῶν τῆς 

«έλλει ἐπιστήμων 

> 
οια 

a + 

δεῖ, γὰρ χαὶ τὰ τῆς 
- - 

ἀριϑμη τιχῆς 99 
- 

μασι Ὁ οτος χαὶ τὸν ames τὰ τῆς γεωμετρίας, 
- 

ὑπερχειμένης Sema Teeoy 

εἶναι ὁ μουσιχός, 
οΥ si \ 3 [Ὁ ΄ 

Aeyw OF τὰ apne 
΄ Σ᾿ e ΄ \ = \ 

δυοίως ὃὲ χαὶ ὃ ὀπτιχὸς χαὶ ὃ μηχανιχὸς τὰ τῆς γεωμετρίας. περὶ 

μέντοι, φησί, τῶν ae τῶν ἑαυτῆς οὐδεμία Exrotyjuy λόγον ὑφέξει" οἷον ὁ 40 
> , >) Ὁ 5 > , ἐστίν, οὐχ ὃς 

, > 

JEMBETPTS, Ἢ 
DN 3 

a ἀρχῶν οὐῶξ τῶν ἄλλω ν οὐ 

- 
ὋΣ 

> Ve ἣ iF 

DEt ὧν 

A 

Th τῆς 

ἴμεναι ἀποδειχνύηυσιν, 
ΝῚ 

15 alae ὑπερχειυένης 

> 

ἀρχῶν. οἷον ἰατριχῖς 
~ \ 

»"κ» 

λόγους 
\ . 4 ’ = ~ a ‘ 5 sais 2 

20 χαὶ λόγον δώσει τῷ περὶ αὐτῶν ἐρ 
nf} \ 
λόγον περὶ v 

~ >) ‘ 

προσεχῶς ἐπισ τὰ 
΄ = Ὅν 

χρίνεσϑαι, οἷον 
\ as 

φυσιχὸν δέ 

25 TOD ἰατροῦ 

ἄλλων 

ἀναγχαῖον μὲν 

αὐτῶν τὰ οἰχεῖα ἀποδείχνυσιν. 
Ss A ’ \ σ wv ~ 7 

ἀλλὰ μόνον TO OTL AVEV τοῦ διότι. 
ye v \ 4 2 ᾽ὔ \ 

30 ρήματα εἴσεται, χαὶ οὕτως ἐρωτώμενος τὰ τῆς ἐπάνω 
5 \ A iN 4 > ᾿ς 5 \ isd 

οὐ ὑὴν TO OLOTL, GLOV Οἱ ἰατροὶ OT 

1 ὑποχειμένου U 

addidi 

om. Ra 

6 ὑπερχειμένης Ua?: ἐπιστήμης R: 

1.2 ἀποχρίνεται a 

οὐ γὰρ scripsi: οὐδὲ libri 

τὰς 5 4.5 τῆς--ἐπιστήμης R 

8 to (ante ὀπτ.) R 9 ὑποϑέσεως R: 

εἰδέναι ὀφείλει U 2.13 6 γεωμέτρης, ἡ γεωμέτρης 10 εἰδέ φείλει | ΤΟ 3 1s, ἢ έ 

RUa?: 6 μὲν γεωμέτρης al 14 ante οὐδὲ add. 

ἐν τούτοις ἃ 15 ἑχάστου Ra 

τὸν φυσιχὸν Ua 19 τοὺς alt. om. U: 

εἰδείη colloc. a! τεσσάρων OM. ἃ 

add. οἰχείων a δὴ Ua 

25 ἀποχρίνεται R περὶ (ante τῶν) R 

τῶν αὶ 29 ἄρ᾽ addidi 80. ἀποδώσ 

ol μὴν om. ἃ 0 ἰατρὸς ἃ μόνα 

᾿ . χαὶ ας! 

οἷὸδεν ἄρα 

sifu τ: 

‘ 

περ! 

΄ , 3 wv ar Ni a 

ὡσαύτως. cheye ὃξ πρὸς TH 

Ov Y 

TPOGE ey ms 

Exdoty ἐπιστήμη τοὺς Aoyous τῶν 

ὃ ποδοῖν διαλέγεται" εἰ οὖν δεῖ τὸν ὄντως 
τῶν τεσσάρων στον es 

ὠτῶντι. πῶς οὖν 

γὰρ ost χαὶ 
οἰχεῖα 

GLX ῶ v 

5 A 

οὐ WY 

ε > , »νἅνῬ») > \ \ 

ὡς οἰχείας (ἄρ᾽) ἀρχὰς τὰ τῆς 

΄ 
--:-σ 

= 

pees ὑπὲρ ἑχάστην ἐπιστήμην δεῖ al 

ὑποϑέσεως ἑχάστης ἃ 

17 τέσσαρα om. U 

αὐτῶν al 

20 post xat add. tov a 

22 χατασχευαζειν αὶ 

εἰ ὁηϊ. ΠῚ’ 
, es 

τεσσαρα εἰσι 

ἀπορίαν ταύτην 6 ee 

TLOT HWS 

τέσσαρα στοιχεῖα" περὶ τούτων δὲ 
: 

ἰατρὸν χαὶ τὰ τοῦ φυσιχοῦ εἰδέναι, 
4 

φησιν οὐχ ὑφεχτέον 

τῶν τῆς ὑπερχειμένης 
" 

περ! “ων 

χατασχευαζει ==. ἐρωτώμενον ἀπο- 

χαὶ τὸν ὀπτιχὸν περ = γεωμετριχῶν. 
ἅτινα εἶσι 

50 

‘ ν᾿ 7) S 2 . ; 
THY ὑποχάτω, εἴπερ δι 

\ Ὁ > ~ δ 9, 3 4 
AGL ATOVELATLAWS ELQSEVAL AVAVXT), 

~ >) , 

ἐπάνω tew- 
Ve Ing l4 3 7 

TO OTL WOVOY ATOOWOSEL, 

σαρα μόνα τὰ στοιχεῖα τῶν σω- 

ove RU: ἐπὶ πρὸς 

bs add. ae ae 

U: : R: zal om. a 

τὰ om. Ra 

χαὶ a 

ἐπιστήμων μέλλει a 

ἐστίν Scripsi: εἰ γεωμέτρης ἐστὶν 

ye RU: @ 

χατὰ 

χαὶ om. ἃ 

18 οὕτως Ra 

περὶ τῶν τεσσάρων στοιχείων ante 

21 post τῶν 

24 τεσσάρων om. U 

( 27 τὴν Ua: 
anoxpisetat, sed post 91 διότι ἃ 

ahh a 

26 ταύτην τὴν ἀπορίαν a 

τὰ τῶν τωμάτων στοιχεῖα ἃ 
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UATWY χαὶ οὔτε πλείονα οὔτε ἐλάττονα " χαὶ Ext | τῶν λοιπῶν ὡσαύτως. 38: 
, οἷ ἣν ~ 

TAUTYS USV οὖν TT 
- 
> 

ba 

= 

ἀπορίας Ἡμεῖς τὰς ἀφορμὰς δ τ ὕχαμεν εἰπόντες δεῖν 
Ἁ ~ >) ~ 

TOV ἐπιστήμονα εἰδέναι χαὶ τὰ τῆς προ Beye αὐτοῦ ποεῖ; ἐπιστήμης 
> ~ ~ ww > - 

θεωρήματα, εἴπερ δεῖ τῷ ὄντι τέλειον αὐτὸν εἶναι, οἷον τὸν ὀπτιχὸν χαὶ 

υηχανιχὸν τὰ τῆς γεωμετρίας χαὶ τὸν ἰατρὸν τὰ τῆς φυσιχῆς" καὶ οὐδέν οι 

cr y= ϑαυμαστόν σοι, εἰ οὕτως ἔχων χαὶ τὰς οἰχείας ἀρχὰς αἀποδείξαι. & μέντοι 

᾿Αριστοτέλης οὐ τοῦτο εἶπεν, ἀλλ᾽ ὅτι ἐρωτητέον τὸν γεωμέτρην 7, περὶ γεω- 

υξτριχῶν 7 περὶ τούτων ἅπερ Ex τῶν γεωμετριχῶν op ἀποδείχνυται, οἷον 

περὶ ὀπτιχῶν. ὥστε τοὐναντίον βούλεται τὴν ἐπάνω τὰ τῆς ὑποχάτω ἐρωτᾶν. 

10 χαὶ δῆλον ὅτι οὐ πάντα τὰ τῆς ὑποχάτω ἐρωτητέον τὴν ἐπάνω" οὐδὲ γὰρ περὶ 
ὀφϑαλμίας, εἰ τύχοι, ἐρωτητέον # % ἃ ἣ τῶν φυσιχῶν ἀρχῶν ἤρτηται χαὶ 
Vewptas φυσιχῆς ἔχεται, otnv, εἰ τύχοι, πῶς ἕλχεται ἢ τροφὴ xad? ἔχαστον 10 

μόριον, πῶς ἀλλοιοῦται, πῶς τρέφεται, περί τε αὐξήσεως χαὶ φϑίσεως χαὶ 

τῶν παραπλησίων: χαὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν ὡσαύτως. εἰ 68 τῆς ἐπάνω τῆς 

»- [wba 

, q , v ΄ ΄ - 

ὑποχάτω λέγειν ϑεωρήματα, οὐχέτι ἔχει χώραν ἢ εἰρημένη παρ᾽ ἡμῶν 
ἀπορία" τὰς γὰρ bap ἀρχὰς οὐδεμία ἐπιστήμη ἀποδείξει. 

AVS) \ ‘ ὺ la > 2 , ᾿ξ \ ‘ ΄ 

Εἰ δὲ τὸ αὐτό ἐστιν ἐρώτημα συλλογιστιχὸν χαὶ πρότασις 
5 ΄ σ oy > ~ = aN ce Es / Si aS \ Σ , oO 

ἀντιφάσεως. ὅπερ ἐν τῷ [lept ἑρμηνείας ete διαλεχτιχὸν ἐρώτημα, ὅπερ 
ἐστὶ ϑάτερον μὲν μύριον τῇς ἀντιφάσεως oe περιέχον δὲ ἐν ἑαυτῷ δυνάμει τὸ 

"» ὃ ἊΝ 

20 χαὶ τὸ λοιπόν, πρὸς ὃ τὸ “val? μόνον ἣ τὸ ‘ov’ δεῖ ἀποχρίνεσθϑαι (ᾧ χαὶ δια- 

φέρξι sapere πύσματος" πρὸς γὰρ τὸ πύσμα πλείονος: λόγου δεῖται), ὅπερ οὖν 

ἐχεῖ εἶπε διαλεχτιχόν, τοῦτο νῦν συλλογιστιχὸν εἶπεν, ἐπειδὴ προσεχῶς περὶ 
~ S are ΄ 

διαλεχτιχῆς εἴρηχε χαὶ τὴν διαφορὰν αὐτῆς τὴν πρὸς τὰς ἐπιστήμας. ἵνα 
x ΄ “» ΄ Ξ 
δόξῃ τὸ τοιοῦτον λέγειν ἐρώτημα ὡς πρὸς τὰς τοιαύτας συνουσίας μόνον 

25 ἀρυύζον. διὰ τοῦτο οὖν etre συλλογιστιχόν: χαὶ γὰρ ἐχεῖ τὸ διαλεχτιχὸν 20 

αὐτῷ τοιοῦτον εἴληπται, τὸ πρὸς τοὺς συλλογισμοὺς ἁρμόδιον. τὸ δὲ 

πρύτασις ἀντιφάσεως τοῦτ᾽ ἔστι ϑάτερον μόριον τῆς ἀντιφάσεως, ὅπερ 

πρότασις γίνεται, ὅταν ἐν συλλογισμῷ ληφϑῇ. ὅτι ὃὲ τὸ τοιοῦτον ἐρώτημα 
ae en eee , ’ > bh e niece 2 , 

πρότασις εστι, σαφες ξν ODOEVL γὰρ τῶν ET τέρων λογὼν ἐνδέχετα αι τὸ 
- > > ΄ - “» - " 

80 τοιοῦτον ἐρώτημα εἶναι εἰ μὴ ἐν μύνῳ τῷ ἀποφαντιχῷ: οὔτε γὰρ εὐχο- 

2 τὰς ἀφορμὰς ἡμεῖς ἃ ὃ ὑπερχείμενα U 6 ἐχόντων Ra ἀποδείξει a 7 post 

περὶ add. τῶν a J post βούλεται add. μᾶλλον a 10 οὐ Ra ἐρωτήσει a 
τὴν U: ἡ Ra 11 ὀφθαλμοῦ Ral τυχὸν, om. εἰ Ra! post ἐρωτητέον add. τὸν 

ἰατρὸν a!: fort. (τὴν φυσιχήν, ἀλλ᾽ ἐρωτητέον) 7 om. R: εἰ al: fort. 2 ἤρτηται τῶν 

φυσικῶν ἀρχῶν ἃ 12 ἔχεται φυσιχῆς a} οἷον, εἰ τύχοι ἃ", om. οἷον RU: ἀλλ᾽ ἐρω- 

τητέον al ἔρχεται a! 14 παραπλησίων post ὡσαύτως colloc. R zat ἐπὶ τῶν 

om. ἃ ἄλλων U εἰ RUa?: τὰ Ra! 15 οὐχέτι RUa*: οὐ διδάσχει 6 ἀριστοτέλης. 

ὅδεν οὐδὲ al χώραν ἔχει, sed post 16 ἀπορία a! παρ᾽ ἡμῶν om. ἃ 18 ὥσπερ 
(ante ἐν) al ἐν τῷ [Περὶ ἕρμ.}] c. 11 p. 2022 sq. ϑεώρημα a 20 6 om. R 

τὸ ναὶ---οὔ om. a! δεῖ om. Ua? post ἀποχρίνεσϑαι add. τῶν 659, τὸ ἕν a! 

al: ws R: διὸ Ua? 21 τὸ γὰρ, om. πρὸς a οὖν om. a 22 post ἐπειδὴ add. 

γὰρ a 23 εἶπε a post ἐπιστήμας add. ἀποδίδωσιν a 24 δόξης R: δείξη a 

τὸ ante ἐρώτ. colloc. R λέγειν om. a 25 οὖν a: om. RU 27 τοῦτ᾽ ἔστι RU 

ἀντὶ τοῦ a post ἀντιφάσεως alt. add. νόει ἃ ὥσπερ, post quod add. γὰρ ἃ 

28 παραληφϑῆ U 29 τὸ a: τῶ U: om. R 30 τοιούτω U ἐρώτημα om. R 

ΤΟΣ 
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r y eee A 5 ͵ ἢ rene 33° μένους οὔτε προστάττοντας ἐνδέχεται οὕτω προφέρεσϑαι τοὺς λόγους 
5 Χ e , By ς ἐπ ὥστε ἀποχρινόμενον τὸν πρὸς ὃν ὁ λύγος τὸ ‘vat’ μόνον ἣ τὸ “οὔ λέγειν, % 

557 

Gh év ee τῷ ἀποφαντιχῷ λόγῳ. ὁ δὲ ἀποφαντιχὸς λόγος 7 χατά- 

φασίς ἐστιν ἣ ἀπόφασις: τὸ ἄρα συλλογιστιχὸν ἐρώτημα ταὐτόν ἐστιν ἢ 

5 χαταφάσει 7 ἀποφάσει. 

ΤᾺ 54.1.9 Σὲ > δ BV ας pe bos \ > 2 x ΄ 
p.77a41 “AAN ἔξ ὧν ἡ Ostxuvotat τὸ περὶ ὧν % Yyewpetpta 

ἐστίν. ἢ ἔχ τῶν αὐτῶν δείλνυται τῇ γεωμετρία. ὥσπερ τὰ 

Ne (2) [Ὁ] € [ὩἹ ἘΞ 2 a Q Ταῦτα, φησί, γεωμετριχὰ λέγω, τὰ τῶν ἀρχῶν τῶν γεω- 

10 υετριχῶν pt μένα, ἐξ ὧν τὰ γεωμετριχὰ ϑεωρήυατα δείχνυται, ἢ χἂν μὴ 

ἘΠ: Ὦ ἀλλ ἑτέρας τέχνης, ἐχείνη δὲ ταῖς αὐταῖς dpyats τῇ γεω- 

μετρίᾳ χρῆται, χαὶ ταῦτ᾽ οὐδὲν ἧττον γεωμετριχὰ ἂν εἴη, οἷον τὰ ὀπτιχά" 

χαὶ ταῦτα γὰρ ταῖς ἀρχαῖς ταῖς γεωμετριχαῖς δείχνυται. ὥστε χαὶ ταῦτα 

εἴη ἂν γεωμετριχά, χαὶ περὶ τούτων οὐδὲν ἧττον ἐρωτητέον τὸν γεω- 3 

15 μέτρην 7% τῶν αὐτόϑεν γεωμετριχῶν: χαὶ περὶ τῶν ἄλλων ὑπαλλήλων 

ὡσαύτως. 

- ΞΣΞΕΣ ὩΣ ἘΝ \ \ Lig \ ΟΣ ¢ , > 

p.77b3 Kat περὶ μὲν τούτων χαὶ λόγον ὑφεχτέον x τῶν γεωμε- 

τριχῶν ἀρχῶν χαὶ συμπερασμάτων. 
ν ‘ 

ΩΝ A ἊΝ ~ i! ~ 5 ~ ~ 

Πάντα γὰρ τὰ δειχνύμενα ἐν ταῖς ἐπιστήμαις 7 ἐχ τῶν ἀρχῶν τῶν 

20 ἐπιστημῶν δείχνυται 7 ἐχ τῶν ὁΞξδειγμένων ἐχ τῶν ἀρχῶν. οἷον τὸ μὲν 
2 ~ , La 5 - 5 ~ Ὁ 

πρῶτον ϑεώρηυσα τοῦ γξεωμξετροῦ GEGELATAL EX τῶν ἀρχῶν, τὸ OS οξύῦτερον 

-- a. ~ 

2% τοῦ πρώτου" διὰ γὰρ τοῦ συμπεράσματος τοῦ πρώτου ϑεωρήματος, 40 

εἰ 

Ἃ ~ > ~ 3 ~ o oy as ΄ 
ὃ συνῆχται Ex τῶν ἀρχῶν, δέδεικτας τὸ δεύτερον: χαὶ οὕτως ἐπὶ πάντων. 

= ¥qQ)?) fod 5 ΄ ΄ 

p.77>7 OOO ἅπαν τὸ ἐρωτώμενον ἀποχριτέον περὶ ἐχάστου. 

25 Περὶ μὲν yao τῆς περιφερείας ἐρωτώμενον [υὲν] τὸν γεωμέτ τον; εἰ 

πολυχωρητότατόν ἐστι τῶν ἰσοπεριμέτρων σχημάτων ἣ τὰς ἀπὸ τοῦ χέντρου 

1 προφέρεσθαι scripsi: προσφέρεσϑαι RU: προσφέρειν a 4 post συλλογιστιχὸν add. 

εἴτε U 7 post ἡ add. 2 R (a, pr. C) post ὥσπερ add. zat R 

10 γεωμετριχὰ ἃ: γεωμετρικὸν RU 11 ἑτέρας τινὸς ἐπιστήμης a} 11. 12 ταῖς ἀρχαῖς 

τῆς γεωμετρίας U 12 ταῦτ᾽ --γεωμετρικὰ ἃ: τοῦτο---γεωμετριχὸν RU post εἴη 

add. τὰ θεωρήματα a 13 χαὶ ταῦτα a: om. RU ταῖς alt. om. U 

ταῖς γεωμετριχαῖς ἀρχαῖς a 14 post ἐρωτητέον add. φησὶ ἃ 15 αὐτόϑι Ra 

ἄλλων Ua?: λόγων τῶν Ra! . 21 et 23 δείχνυται ἃ 24 ante o3f add. οὔτε 

πᾶν --- ἐρωτητέον a 25 μὲν prius om. U μὲν alt. delevi εἰ---ρ. 149,2 

ἐρωτώη RUa*: εἰ ἐφαρμόζξει τῇ edteta, 7 οὔ. ἣ ποῖον τῶν ἰσοπεριμέτρων σχημάτων ἐστὶ ; Pci “ 1 Gall 

πολυχωρητότερον, ἣ πότερον ἴσαι εἰσὶν ἀλλήλαις αἱ ἀπὸ τοῦ oe τοῦ χύχλου προσπίπτουσαι 

εὐϑεῖαι, δεῖ ἀποχρίνεσϑαι. γεωυετριχὰ γάρ εἰσι ἐρωτήυατα. εἰ μέντοι ἐρωτῴη τίς αὐτὸν ποία 

τῶν γραμμῶν χαλλίστη,. 7 εὐϑεῖα 7 ἡ περιφέρεια al ΕἾ τὰς Ua?: πότερον τὸ R 
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ἴσας ἔχει, ἀποχριτέον: γεωμετριχὰ γάρ εἰσιν ἐρωτήματα εἰ μέντοι χαλλίστη 391 
ν 

» 5 , " , μι εἴη τῶν Ἰραμμῶν 7 περιῷ siete et τις ga: οὐχ ἀποχριτέον πρὸς 
τοῦτο. οὔτε πρὸς πᾶν ἄρα ἀποχριτέον (οὐδὲ γὰρ περὶ μουσικοῦ ἀποχρίνετα! 
ὃ γεωμέτρης) οὔτε πᾶν περὶ ἑχάστου. 

ὅ p.77b9 Εἰ δὲ διαλέξετα! γεωμέτρῃ ἧ γεωμέτρης οὕτως, φανερὸν 
ὅτι xal χαλῶς. 

Ei οὕτω διαλέγοιτο τῷ γεωμέτρῃ 6 ἐρωτῶν ἢ ἁπλῶς 6 πρός τινὰ 
Ἰξωμέτρην τοὺς λόγους ποιούμενος, 2x τῶν γεωμετριχῶν ἀρχῶν δηλονότι, 
χαλῶς διαλέξεται" εἰ ὃὲ μὴ ex τῶν γεωμετρικῶν ἀρχῶν τῷ γεωμέτρῃ 

10 διαλέξεται, οὐ χαλῶς. οἷον ζητεῖται παρὰ τοῖς γεωμέτραις ὃ τοῦ χύχλου 
τετραγωνισμός" χαὶ τοῦτον [μὲν] ᾿Αντιφῶν μὲν χαὶ Βρύσων ἔδοξαν εὑρηχέναι, 
χαχῶς αἰτοῦντες δοϑῆναι αὐτοῖς οἷς μὴ συγχωρήσαιεν ἂν γεωμέτραι, 6 υὲν dav 

Few Cov χαὶ ἔλαττον dvowo- 
° ~ > , 

εὐϑεῖαν ἐφαρμό pt 
\ 

ὶ γενές, τοῦτοηῦ εἶναι χα 

εἰν περιφερεία, ὁ OF οὗ ἔστι μεῖ 
ἴσον. οὗτοι μὲν οὖν χαχῶς πρὸς Ἰξώβετρας δια- 

15 λέγονται. ὃ μέντοι Ἱπποχράτης τετραγωνίσας τοὺς μηνίσχους οὐ χαχῶς οὐδὲ 

ous τῶν ἜΡΕ ΤΣ ἀρχῶν ἣ δὲ ἁμαρτία τούτου, καϑὸ τὸ ἐπὶ μέρ 

-- = > ) fakes = ΄ Ε ἢ οὐ ἃ x p.77011 Δῆλον ὃς ὅτι 0d6 ἐλέγχε γεωμέτρην ἀλλ ἣ κατὰ 
Q 

20 ‘Hay γάρ τις μὴ γεωμετριχὴὸν ἐρωτήσας τὸν γεωμέτρην, οἷον ποτέρα 
5 ~ ~ id 5 -" / χαλλίστη THY γραμυῶν, ἢ εὐϑεῖα uh "ἢ τ ει εἶτα ἐχείνου ἀπειρότερον 

> ΄ o ¢ 3Q_~ aed fe, ΄ ἀποχριναμένου ὅτι ἢ εὐϑεῖα δόξ: γεωμέτρην ἤλεγξεν" 
5) 

ἢ 

οὐ γὰρ περὶ τῶν προσηχήντων yYewuEt τρία Pe ies, [ἡ] εἰ μὴ xatac συμβε- (4 περ [ TO [ZOVT Ew (LE ΕΣ Ξ t ct μὴ τ € 

1 gyew R γεωμετριχὰ---ἐρωτήματα U: om. Ra? 2 ante τῶν add. ἁπασῶν R 
ἐρωτοίη (sic) R: αἰτοίη Ua? 3 τοῦτο al: τοῦτον RUa? post τοῦτο add. οὐ yap 
γεωμετριχὸν TO eile a! ov πρὸς Ral post ἄρα add. ἐρώτημα al an ἀπο- 
χρινεῖται ἢ 4 οὔτε ---ξχάστου om. a! ὃ ὅτι om. R J τῷ γεωμέτρη RUa?: 
ἀλλὰ περὶ μουσικῶν αὐτὸν φέρε εἰπεῖν ἐρωτὰ a! 10 οὐ καλῶς διαλέξεται a! 
post χαλῶς add. ὁ περὶ μουσιχῶν αὐτὸν ἐρωτῶν R 11 μὲν prius delevi . μὲν alt. 
om. Ua evpynxévar al: εὑρίσκειν RUa? post εὑρηχέναι add. πλὴν a! 
12 χαχῶς te xat σφαλερῶς αἰτήσαντες a! ἃ al suyywproa καὶ ἂν om. Ua? 
γεωμέτραις R 13 05—16 τούτου RUa?: μεῖζον χαὶ ἔλαττον τοῦ χύχλου γράφων τετρά- 
γώνα, καϑὰ καὶ ἐν ἄλλοις εἰρήκαμεν, διὰ τοῦ μεταξὺ τοῦ μείζονος ual ἐλάττονος γραφομένου 

, ‘> o . ~ ‘ τετραγώνου, τὸ ἴσον τῷ κύχλῳ τετράγωνον οἴεται δεικνύειν. ἀλλ᾽ οὕτω μὲν κακῶς πρὸς γεω- 
μέτρας διαλέγονται, μὴ χρώμενοι διαλεχτιχαῖς ἀρχαῖς. ὁ μέντοι ἱπποχράτης, τέσσαρας μη- 

δ». νίσχους ἀποδειχνὺς οὐ χακχῶς, ἴσους εἶναι τ δον, % γὰρ τῶν γεωμετρικῶν ἀρχῶν ταῦτα 
"- ‘ , v » Ce : epee 2 ; , δείχνυσιν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν ἀπεδείξαμεν, ἕνα μιηνίσκον ἴσον ὄντα ἑνὶ τριγώνῳ, 

τῶν ἐκ διαιρέσεως τοῦ τετραγώνου τεσσάρων, οἴεται χαὶ ἄλλως τὸν χύχλον τετραγωνίζειν. 

[ ἁμαρτάνει δὲ χαὶ οὗτος a! ὃ ἔστι om. 15. 14 ἀνομοιογενὲς 3 14 τούτου 83: 

τοῦτο ΕΠ εἶναι Scripsi: ἐστι RUa? γεωμέτρην a? 16 τῶν om. a? 

18 οὐδ᾽ a Arist.: οὐχ RU 20 γεωμετριχὸς a οἷον om. a πότερον R 

21 ἀπειρότερον om. U 22 ante δόξῃ add. ἐὰν Ua 23 οὐδὲ yap αὶ ἢ delevi 
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Byxos, ἐπειδὴ συνέβη τὸν ἐλεγχϑέντα γεωμέτρην εἶναι" od γὰρ ἧ γεωμέτρην 88» 
5 

ἤλεγξεν, ὥσπερ οὐδὲ ἣ ἰατρὸς ὁ ἰατρὸς ἐλέγχεται ἐλεγχϑεὶς εἰς μουσιχὰ 

ϑεωρήματα. 

1010 Ὥστε οὐχ ἂν εἴη ἐν ἀγεωμετρήτοι Ρ.ε( γ, ee 5 Φ | Φ LVS i tp y [) 

or διαλεχτέον" λήσει γὰρ ὃ φαύλως 

\ ‘Osneo veo Sxagtov mepl tov olxetwy gowrntéov. ob at be ὥσπερ yap ἔχαστον περὶ τῶν οἰχείων ἐρωτήτξον, οὕτω χαὶ (πρὸς) 
/ 

\ / 
ΝΣ , \ 3 \ Ν 5) , \ tf 

τὸν γεωμέτρην χαὶ οὐχὶ τὸν ἀγεωμέτρητον περὶ γεωμετρίας διαλεχτέον" od 

(ap ἴσασιν οἱ ἀνεπιστήμονες χρῖναι τὰ χατὰ τὰς ἐπιστήμας" διὸ πολλάχις 

ὃ φαῦλος χρείττων δόξει εἶναι τοῦ ἐπιστήμονος. 20 

7 7. \ a) v 
5 = 

10 p.77b16 Ἐπεὶ δ᾽ ἔστι yewpetptxa ἐρωτήματα, ap ἔστι χαὶ 
we 

% 

AYEWWETH HTS; 

Ἐπειδὴ εἶπεν ὅτι οὐ πᾶν ἐρώτημα ἐρωτητέον τὸν fee 7, τὸν ἰατρὸν 

7, τινα τῶν ἄλλων ἐπιστημόνων ἀλλὰ μόνα τὰ ex τῆς οἰχείας ἐπιστήμης, 

χαὶ ὅτι οὐ πρὸς πᾶν ἐρώτηυα ἀποχριτέον τὸν ἐπιστήμονα ἀλλὰ πρὸς μόνα 2 

15 τὰ οἰχεῖα, οἷον τὸν γεωμέτρην πρὸς τὰ γεωμετριχὰ χαὶ τὸν ἰατρὸν πρὸς 

τὰ ἰατριχά, ζητεὶ ἐν τούτοις, dpa ὥσπερ ἔστι γεωμετριχὰ ἐρωτήματα, 

οὕτως ἔστ' χαὶ ἀγεωμέτρητα, χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν ὡσαύτως. 

χαὶ ποῖα ἐστι, oe ταῦτα, χαὶ “ATH ποίαν ἄγνοιαν ἀγεωμέτρητα ἂν εἶεν; 

χαὶ ἵνα cacy ποιήσωμεν τὸν λόγον, ἐκ τῶν ἐφεξῆς αὐτῷ πλατύτερον ῥη- 

20 ϑησομένων ἀρ χαὶ τὰ ἐνταῦϑα διαρϑρώσωμεν. διττὴν οὖν φησι τὴν 
80 ἄγνοιαν εἶναι, τὴν μὲν χατὰ ἀπόφασιν τὴν δὲ χατὰ διάθεσιν’ χαὶ χατὰ 

ἀπόφασιν μὲν τὴν μηδεμίαν ἔννοιαν ἔχουσαν περὶ τοῦ πράγματος, χατὰ 

διάϑεσιν δὲ τὴν ἔχουσαν μὲν περὶ τοῦ πράγματος ἔννοιάν τινα, πλὴν οὐχ 

ἀσφαλῆ, χαὶ ἠχριβωμένην. οἷον ὁ μὴ εἰδὼς ὅλως εἴτε εἰσὶ παράλληλοι 

25 εὐϑεῖαι εἴτε μή, χαὶ εἰ εἶεν, εἴτε Sone εἴτε μή, οὗτος τὴν χατὰ 

ἀπόφασιν ἄγνοιαν ἔχει" εἰ δέ τις οἴοιτο τὰς παραλλήλους συμπίπτειν, οὗτος 

τὴν χατὰ διάϑεσιν ἔχει ἄγνοιαν: χαχῶς γὰρ περὶ τοῦ πράγματος διάχειται, 3 

ἣν 6 Πλάτων διπλῆν ἄγνοιαν χαλεῖ. χατὰ ποίαν οὖν τῶν ἀγνοιῶν τὰ γεω- 
- 

μετριχὰ ual τὰ μουσικά ἐστιν ἐρωτήματα: πάλιν ὃὲ τῆς χατὰ διάϑεσιν 

1 ἐλέγχοντα pr. U: ἐλεγχόμιενον corr. U, ἃ 2 ἐνεχϑεὶς conicio ef. vol. XIII 2 p. 31,8 

6 ὥσπερ γὰρ μα]: ὥστε Ua? det ἐρωτᾷν a! οὕτω — 7 γεωμέτρην om. Ua? 

πρὸς addidi ὃ χρίνειν al et a? τὰ κατὰ om. Ral 9 εἶναι om. R 

10 ἔστιν dpa R 12 τ} om. a 13 τὰ τῇ οἰκείᾳ ἐπιστήμῃ ἀνήκοντα a 

11 τὸν ἐπιστήμονα ἃ: τῷ ἐπιστήμονι RU 15 οἷον om. U 18 χαὶ εἴπερ εἰσὶ, ποῖά 

εἰσι ταῦτα ἃ χαὶ alt. bis R 19 ον Re] ὁ. 16 p. 190 28 sq. 20. 21 τὴν 

ἄγνοιαν φησὶν U 22 post μὲν add. φησι κατὰ---24 ἠκχριβωμένην om. R 

23 μὲν ---24. ἠχριβωμνένην ἃ: om. U 25 eae utrumgue μὴ add. zai a χαὶ el 

εἶεν RUa?: εἰ δὲ χαὶ οἷδεν al 21 τὴν Ra: ἐστι U ἄγνοιαν---διάϑεσιν R 

ἔχων U 28 [Πλάτων] nescio ubi ef. p. 191,22 28.29 ἀγεωμέτρητα Ra! 

a ἀμούσικα a! ἐστι ante χαὶ colloc. R: om. a fort. ἁμαρτήματα ut p. 101,0, at 

ἘΠ p. 152,12 post ἐρωτήματα add. γίνονται, δι᾿ ἐρωτήσεως ποιεῖται τὴν διδασκαλίαν a 
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ἀγνοίας διχῇ διαιρουμένης, ἤτοι χατὰ τὴν ὕλην ἣ χατὰ τὸ εἶδος τῶν 33) 
συλλογισμῶν (6 γὰρ παραλογιζόμενος ἑαυτόν, ὅτι αἱ παράλληλοι συμπίπτουσιν, 
ἤτοι ψευδεῖς προτάσεις λαβὼν χαὶ ταύτας συλλογιστιχῶς συμπλέξας οὕτω 40 

φξυδὲς συνάγει συμπέρασμα, 7 ἀληϑεῖς μὲν λαβὼν προτάσεις ἀσυλλογίστως 
ὃ ὃὲ συμπλέξας, οἷον ἐν δευτέρῳ σχήματι Ex δύο χατηγοριχῶν), πότερον οὖν 

τούτων μᾶλλον γεωμετριχόν ἐστιν ἁμάρτημα, ὃ χατὰ τὴν ὕλην ἡμαρτημένος 
συλλογισμὸς 7 ὃ χατὰ τὸ εἶδος: φημί, ὥσπερ τὸ ἄρρυϑμον διττόν, τὸ 

τ 
X cal 9) ὦ - Ane (2 »» » v \ ~ ΟΥ̓ v wey ὃ μηδ᾽ ὅλως 7 Ἔσο. poduov ἔχειν, οἷον εἴ τις τὸ σημεῖον λέγοι ἄρρυ- 

φ τ Ν πὶ Xe vy. ει CL oy: ~ a\ v ὕμον τῷ μὴ πεφυχέναι ἔχειν avdusy, τὸ ὃς ὃ ἔχει μὲν, χαχῶς δὲ ἔχει, 
, \ > 

10 ὥσπερ φαμὲν thy στίχον ἄρρυϑμον τὸν χαχόρρυϑμον, οὕτω χαὶ τὸ ἀγξω- 45 
βετρῆτον ἣ τὸ πάντῃ ἐν ἀποφάσει ὃν γεωμετρίας (τοιαῦτα δέ ἐστι τὰ χατὰ 
τὰς ἄλλας ἐπιστήμας, οἷον εἰ μουσιχόν τις spa τὸν γεωμέτρην ϑεώ- 

ρημα ἣ ἰατρικόν" τοῦτο γὰρ τῆς ἀγνοίας τῆς κατὰ τὴν ἀπόφασιν, χαὶ οὕτως 
ἀγεωμέτρητον τοῦτο ὥσπερ τὸ σημεῖον ἄρρυϑμον: οὐ γὰρ οἶδεν οὐδὲ 

15 πρησῆχον τοῦτο γεωμετρία) 7 τὸ εωμετριχὸν μὲν διεστραμμένως δέ, ὡς 

εἴ τις λέγοι τὰς eA NOUe συμπίπτειν: τοῦτο γὰρ πῇ μὲν γεωμετριχόν, 

χαϑότι ὅλως γεωμετριχὸν αἱ παράλληλοι χαὶ τὸ συμπίπτειν, ἀγεωμέτρητον δέ, 

χαϑότι χαχῶς τὰς παραλλήλους συμπίπτειν φησίν, ὥσπερ χαὶ τὸν στίχον τὸν 

χαχύρρυϑμον ἄρρυϑμόν φαμεν χαὶ τραγῳδὸν τὸν χαχόφωνον ἄφωνον" χαὶ ἔστι 

50 τοῦτο τῆς χατὰ διάϑεσιν ἀγνοίας. ταύτης ὃ ὃξ διττῆς οὔσης (τὰ ψευδῆ γάρ, ὡς 
» ΄ » ‘ . ~ cr. ™ 5» Ν 

εἴπομεν, συνάγεται ἥτοι παρὰ τὴν ἀυαρτίαν τῆς ὕλης ἣ παρὰ τὴν ἀσυλλόγιστον 

συμπλοχὴν τῶν προτάσεων) φαίνετα! ὅτι ἐν γεωμετρίᾳ τὰ ψευδάρια ἀεὶ παρὰ 

τὴν τῆς ὕλης | ἁμαρτίαν γίνηνται, ψευδεῖς λαμβάνοντος τοῦ γεωμέτρου τὰς 841 

προτάσεις χαὶ οὕτω ψευδὲς συμπέρασμα συνάγοντος: οὖχ ἂν δὲ εὕροις ἐν 

25 γεωμετρία τὴν ὕλην μὲν ἀληϑῆ τὸ συμπέρασμα ὃς ἀσυλλόγιστον, ἀλλὰ μόνως 
Cag. » , SN Se 
ἢ ὕλη ἀσυλλόύγιστος. χαλεῖ G2 6 ᾿Αριστοτέλης χοινῶς μὲν ἀυφότερα ἁμαρτίας, 

1 post διαιρουμένης add. ὡς χαὶ πλάτων φησὶν a post ἤτοι add. ἐν τοῖς U post 

ἢ add. zai U 3 οὗτος R 4 post συνάγει add. to R et R ὃ post δὲ 

add. ταύτας ἃ καταφατιχῶν a! 6 ἀγεωμέτρητόν a! ἐρώτημα Ra! 7 post 

εἶδος add. 7 χαὶ detec a φημὶ R: περὶ 4 φησιν Ua?: οημὶ δὴ al ἄροϑμον itemque 

in seq. Ra? 9 μηδὲ RK 6 ἔχει R: τῶ ἔχειν Ua μέν om. U ἔχει alt. om. a: 

ἔχειν U 10 xaxdpvdpov R 11 post γεωμετρίας add. ἢ τὸ χαχῶς zal ἀνεπιστημύνως 

πλεχόμενον ἃ 15.14 τῆς κατὰ ἀπόφασιν ἀγνοίας ἐστί, καὶ οὕτω τοῦτο ἀγεωμέτρητον ἃ 

14.15 οὐ γὰρ εἶδεν ὅτι οὐ προσήκει τὸ ἐρώτημα γεωμετρίᾳ al ' 14 οὐδὲ R: om. Ua? 

15 7 τὸ--18 φησίν ΕΠ": εἰ δέ τις λέγοι τὰς παραλλήλους συμπίπτειν, χαϑὸ μὲν περὶ παραλλή- 

λων χαὶ περὶ συμπτώσεως αὐτῶν λέγει, γεωμετρικόν ἐστι τὸ πρόβλημα. χαϑὸ δέ φησι συμπίπτειν 

τὰς παραλλήλους, ἀγεωμέτρητον. τουτέστι χαχογεωμέτρητον a! 18. 19 τὸν χαχόῤῥυϑμον 

στίχον «αἱ 19 χαχόρυϑμον Ra? eapev—dowvoy (ἀφ᾽ ὧν R) RUa?: λέγομεν a! 

20 post οὔσης add. ws ἔφαμεν al τὰ om. Ua? 20. 21 ws εἴπουεν RUa?: κατὰ ταύτην a! 

21 ἤτοι RUa?: 7 a! περὶ utrobique R itemque vs. 22 τὸ ἁμαρτάνειν κατὰ τὴν 

ὕλην a! 23 post ψευδεῖς add. γὰρ Ua οὐδέποτ᾽ ἂν ἃ δὲ om. a!: fort. yap 

εὔρης Ua? 20 δὲ συμπέρασμα Ua? μόνως (μόνους pr. U)—26 ee RUa?: 

παρὰ τὴν ὕλην μόνον τίϑεται τὸ ἁμάρτημα a! 20 ἡ ὕλη ἀσυλλόγιστος add. post 

ἀσυλλόγιστος add. παραλογισμὸν ἐν γεωμετρία τὸ σχῆμα GAOT a om. a μμε- 

τρίαι μὲν τὴν ὕλην μὲν ἀληϑῆ, τὸ ἀἁ παραλογισμιὸν ἐν γεωμετρία τὸ σχῆμα 
CVn σοφιστικῶν ἀνδρῶν Ua" ὁ om. Ua? ἀμφοτέρας R ἁμαρτίαν a! 
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+> > \ ~ ΄ ΄ 5 5 5 a 

ἰδίως 68 τὴν παρὰ τὸ σχῆμα ἁμαρτίαν παραλογισμόν, ἐπεὶ οὐχ ὑγιῶς 84: 
΄ Sea 

x συλλογιστικῶν γίνεται λόγων, thy δὲ παρὰ τὴν ὕλην αὐτὸ τοῦτο 

ἁμαρτίαν. 

aes 

p.77b17 Kat παρ᾽ ἑχάστην ἐπιστήμην τὰ κατὰ τὴν ἄγνοιαν τὴν f i 
5 ποίαν γεωμετριχά ἐστι; 

- Μ 5 my 

Attys οὔσης τῆς ἀγνοίας. ὥσπερ εἴπομεν χαὶ αὐτὸν πλατύτερον ἐφεξῆς 
~ ~ , ~ , » 

ἐρεῖν, τῆς μὲν χατὰ ἀπόφασιν τῆς δὲ χατὰ διάϑεσιν, χατὰ ποίαν ἄγνοιαν 

ἐν Exdoty ἐπιστήυνῃ ἐρωτήματα λέγομεν ἤτοι Bote το τα εἶναι ἢ ἀνια- 1 

τριχὰ χαὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν ὁμοίως: εἰπὼν δὲ map ἑχάστην ἐπιστήμην 
ἊΝ 

10 ὡς ἐπὶ παρ. 8 ἔἴγματος ἐπὶ μιᾶς εἶπε τὸ γεωμετριχά ἐστιν. οὐχ εἶπε δὲ 
) “4 7 yl ~ rr \ σ , 5 

ἀγεωμέτρητα᾽ ἀλλὰ γεωμετριχά- δεῖ οὖν τὸ ὅλον συνελόντας ἀχούξιν 
ς > ~ 

χατὰ ἄγνοιαν γεωμετρικά ἐστιν᾽, ὅπερ ἴσον ἐστὶ τῷ “ἀγεωμέτρητα᾽. 

p.77b18 Καὶ πότερον 6 κατὰ τὴν ἄγνοιαν συλλογισμὸς ὁ ex τῶν 

ἀντιχειμένων συλλογισμὸς ἣ ὃ παραλογισμός; 

i 15 Πρὶν διελεῖν τὴν ἀγνοιαν, ποσαχῶς λέγεται, πρότερον τοὺς τρόπους 2 

διαιρε ται ual? οὗς γίνεται ἐν πάσῃ ἀγνοίᾳ ἢ ἁμαρτία τοῦ ἀληϑοῦς, λέγω 

δὴ τόν τε κατὰ τὴν ὕλην καὶ τὸν χατὰ τὸ σχῆμα. χατὰ χοινοῦ ὃξ ἀχουστέον τὸ 
\ τα, / , , oe 5 

ἀγξο econo χατὰ tov εἰρημένον τρόπον. πότερον οὖν, φησίν, ἐστὶν ἀγεω- 

μέτρητον ἐρώτημα 6 χατὰ τὴν ἄγνοιαν συλλογισμὸς ὃ ἐχ τῶν ἄντι- 
΄ 7 ΄ ‘ x. ΄ wv , ΑΝ 

20 χειμένων, τουτέστιν ὁ χατὰ τὴν χατὰ διάϑεσιν ἄγνοιαν γινόμενος συλλογι- 
Ἂ » 5 ~ 5 ΄ “᾿ ἊΣ 

cubs ἐχ ψευδῶν προτάσεων (αὖται γὰρ ἐναντίαι ταῖς ἀληϑέσιν) ἣ 6 παρα- 2% 

) 
΄ al > NY 5 

γισμός, τουτέστιν ὁ παρὰ thy ἁμαρτίαν tod σχήματος, ὃν οὐδὲ συλλο- 

1 περὶ R post σχῆμα add. ἤγουν, τὴν ἀσυλλόγιστον al post παραλογισμὸν add. 

ἐκάλεσεν Ra! 2 ὑγιῶς Ral: οὗτοι U: οὗτοι ὡς a? γίνεται al; γίνονται R, post 

λόγων Ua? γὰρ περὶ R 3 post ἁναρτίαν add. καὶ αὕτη μὲν ἡ ἐξήγησις ἔχει οὕτως. 

ἐὰν “at ἐρώτησιν ὁ λόγος πραάγεται. , woos τιν, ἐὰν προπερισπᾶται τὸ dpa, xal παροξύνηται, 

τὸ ποίαν. ἐὰν δὲ παροξύνηται τὸ ἄρα, ὀξύνηται δὲ χαὶ τὸ ποιὰν, φέρεται γὰρ καὶ αὕτη ἧ γραφὴ, 

τον ees Ott ἐπεί εἰσι γεωμετρικὰ ἐρωτήματα, εἰσὶν ἄρα χαὶ ἀγεωμέτρητα. καὶ 

τὴν (τὰ Ὁ) κατὰ τὴν ἄγνοιαν τὴν ποιὰν, ἤτοι τὴν τοιάνδε. λέγω δὴ, τὴν χατὰ διάϑεσιν ἐπι- 
j i | eal Ι | i 

συνιστάμενα ἀγεωμέτρητα ἐρωϊξήματα, ἐκεῖνά εἰσι τὰ κυρίως 4 ἐδ ρετρῆτα: καὶ ἔστιν αὕτη ἡ 

ἐξήγησις προφυεστέρα (προσφ. Ὁ) te ἅμα, χαὶ σαφεστέρα τῆς προτέρας al 6.7 εἴπουεν, 

περὶ ἧς χαὶ ἐφεξῆς πλατύτερον ἐρεῖ ἃ 6 εἴπομεν] p. 100,19 8 ἤτοι om. a 
3 2 . a ‘ ΝΑ - ! , ‘ ‘ 

civat—12 ἀγεωμέτρητα RUa®: διὰ δὲ τοῦ ἀγεωμέτρητα, συνυπάχουεται, χαὶ τὰ κατὰ τὰς 

λοιπὰς ἐπιστήμας. ἤγουν, μὴ ἰατρικὰ, μὴ μουσικὰ, καὶ τὰ λοιπά. οὐχ εἶπε δὲ ἀγεωμέ- 
- »ν ΄ fe RSS ay, 

τρητα, ἀλλὰ γεωμετρικὰ, ᾧ τινι τοῦ χατ᾽ ἄγνοιαν συναπτομένου, tv Ὁ τὰ κατ΄ ἄγνοιαν yew- 

μετριχὰ, φανερὸν ὅτι, ἴσον ἐστὶ τὸ: ἀγεωμέτρητα al 8.9 χἂν ἰατρικὰ, om. ἡ U 

9 δὲ om. R 10 ἐστιν om. U 15 διέλη U 16 διατηρεῖται R: διαιρεῖ a 

ἀγνοία RU: ἐπιστήμῃ a τοῦ Ra: 4 τῆς U 18 χατὰ τὸν εἰρημένον τρόπον RUa?: 

ἤγουν, κατ᾽ ἀμφοτέρους τοὺς ae καὶ ἔστιν ἡ TOD ῥητοῦ σύνταξις οὕτως al οὖν, 

φησίν om. al 18.19 ἀγεωμέτρητόν ἐστιν al 20 χατὰ prius om. R LATE 

alt. om. Ua 20. 21 ἐκ eeu δηλαδὴ προτάσεων γινόμενος συλλογισμός a! 
᾿ , \ ‘ 4 b] = ς μῚ 

21 ἀντίχεινται al 22 περὶ R τὴν χατὰ TO σχῆμα ἁμαρτίαν γινόμενος, ὃν a! 
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γισμὸν εἶπε διὰ τὸ μὴ ἐρρῶσϑαι τὸ σχῆμα; κατὰ δὲ χοινοῦ τὸ χατὰ τὴν 834: 
ἄγνοιαν: ἣ ὃ χατὰ τὴν ἄγνοιαν παραλογισμός: 

“ 

p-7720 Kata γεωμετρίαν δὲ ἣ ἐξ ἄλλης τέχνης. 
‘ 

Ἐνταῦϑα διαιρεῖ τὴν ἄγνοιαν τήν te χατὰ ἀπόφασιν χαὶ τὴν χατὰ 
ὅ διάϑεσιν: τὰ μὲν ἐξ ἄλλης τέχνης ἐρωτήματα χατὰ ἀπόφασιν, τὰ δὲ ἀπ᾽ 

αὐτῆς ψευδῇ χατὰ διάϑεσιν. τὰ χατὰ ποίαν οὖν τούτων ἀγεωμέτρητα: 
ἐφεξῆς δὲ τὰ παραδείγματα τούτων τίϑησιν. 

. 

Ρ.110υ32 Τὸ δὲ τὰς παραλλήλους συμπίπτειν οἴεσϑαι γεωμετρι- 

ν πως χαὶ ἀγεωμέτρητον ἄλλον τρόπον. 
΄ ‘ "Ts ΡΞ - Ξ = παν as Za ΚΕΝ 5 .2 = Vv ( 

10 TOL τοῦτο φησιν, OTL TO TAS BAe τοὺς συμπίπτειν οἴεσϑαι 
, ’ >) ~ v . δι 

HATH τι μὲν γεωμετριχόν ἐστι, τῷ τοὺς Gonvs ἔχειν ἐχ yewuetplac, τῷ δὲ 
~ 
U ψευδῆ λαμβάνειν ἀγεωμέτρητον, 7, ὅπερ xat μᾶλλον δοχεῖ βέλτιον, τὸν 

2 

4 

ἄλλον τρόπον ἀντιδιαστέλλει tod ἑτέρου τρόπου τῆς ἀγνοίας τοῦ χατὰ ἀπό- 

ὃ 
\ > a> + \ > » Vv ~ 

φασιν. TEDL OV YON StS. KXAL τὰ EMESTS ἡμξνα ταύτης ξχετα:ι τὴς 

15 ἐννοίας. 

γ. 704 Διττὸν γὰρ τοῦτο [φησίν] ὥσπερ τὸ doovduoy. 
i τ τ} ρ Pf ‘ 

To ἀγεωμέτρητον δῆλον ὅτι διττὸν ὥσπερ χαὶ τὸ ἀρρυϑμον, 7 τὸ 
une ὅλως ἔχον, ὥσπερ τὸ σημεῖον ἄρρυϑμον, οἷον χαὶ τὸ μουσιχόν ἐστιν 

ἐρώτημα ἀγεωμέτρητον, ἣ τὸ φαύλως ἔχον, ὥσπερ ὃ χαχόρρυϑμος στίχος 

20 ἀρρυϑμος χαὶ τὰ χατὰ γεωμετρίαν ψευδάρια ἀγεωμέτρητα ἐχ ψευδῶν προ- 

τάσξων συνηγμένα, οὐ μὴν ἀσυλλογίστως. ὅτι γὰρ περὶ τῶν τοιούτων φησί, 

Ou ὧν ἐπήγαγεν ἐδήλωσε. 

Υ ἡ ΄ > 

at ἀγνοια αὕτη “ual ἢ 2x τῶν τοιούτων ἀργῶν ἐναντία. Ί | χο 
- e 5 ΄ ys v ΄ -" »» > 5 

Αὕτη ἣ εἰρημένη, τὸ φαύλως ἔχειν, φαύλως ὃὲ τὸ ἐξ ἀρχῶν οὐχ 

1.2 xat% δὲ χοινοῦ (χοινοῦ δὲ 85) --- παραλογισυιός RUa?: χαὶ τὸ χατὰ τὴν ἄγνοιαν δὲ χατὰ 

κοινοῦ ληπτέον, καὶ ἐπὶ πὶ 

Ra!: om. Ua? 5 post διάϑεσιν add. zat φησί a! 0st ἀπόφασιν add. εἶναι ἀγνοοῦ- 27, f Ὶ 
͵ 

τοῦ παραλογισμιοῦ a! 3 lemma om. R 4 ἐνταῦϑα---ὃ τέχνης 

μενα a! 7 ἐφεξῆς διὰ τῶν παραδειγμάτων τούτων ἃ! 8 τὸ 6&—10 οἴεσϑαι om. ἃ! 

10 τὸ": om. RU 11 τῷ prius αὶ: to Ua? ἐχ γεωμετρίας Ral: 5: om. U: ayew- 
, Ὁ πὰ ὃ, 5 “ἢ ἔτρητον Ral: ἀγεωμέτρητον δὲ τὸ Ψευδεῖς λαμβάνειν Ua? sad TW OF αἀγεωμεέτρητον Nae s ἀγεωμέτρητον δὲ τὸ Ψευδ αμ. βάνειν a 

} ἘΞ a> > 3 ἀντιδιαστολεὶ R 

é 

Attov al: om. RUa? 12. 18 τὸν---ἀντιδιαστέλλει om. al le 

τοῦ τὶ al: τὸν τοῦ R: τὸν Ua? 14 περὶ οὗ ἤδη εἶπε RUa?: διαχρίνει τὸν κατὰ διάϑετιν a! 

10---22:. διττὸν γὰρ τὸ ἀγεωμέτρητόν φησιν, ὥσπερ καὶ τὸ ἄῤῥυθμον, κατὰ δὴ ἀνωτέρω πλατύ- 

τερον περὶ τούτου εἰρήκαμεν a! φησίν delevi ἄρυϑμ.. itemque in seq. Πα" 

18 py U ἔχον R: ἔχειν Ua? ἄρυϑμ.. itemque vs. 20 U ante οἷον add. zat U 

οἷον om. R 19 ἔχον seripsi cf. p. 154,6: ἔχειν RUa? 20 χαὶ τὰ om. R 

post γεωμετρίαν add. δὲ R 21 post ὅτι add. μὲν καὶ 22 περὶ ὧν R 23 καὶ alt. 

om. a! ene 154,5 Αὕτη ἡ ἄγνοια ἣ εἰρημένη, δηλονότι, τὸ φαύλως ἔχειν. φαύλως 

δὲ ἔχειν, τὸ ἐξ ἀρχῶν, ἤγουν προτάσεων οὐκ ἀληϑῶν" αἱ γὰρ ψευδεῖς, ταῖς ἀληϑέσιν ἐναντία'. 

οὕτω ---συλλογισμὸν κατὰ ἄγνοιαν éx τῶν ἀντιχειμένων ἐχάλει συλλογισμόν a! 
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ἀληϑῶν, τουτέστι προτάσεων, ἥτις χαὶ ἐναντία ἐστὶ τῇ ἀληϑεῖ" ἐναντίαι 84: 
γὰρ αἱ ψευδεῖς προτάτεις ταῖς ἀληϑέσιν. οὕτω OF χαὶ ἀνωτέρω τὸν ἐχ 
ψευδοῦς ὅλης συλλογισμὸν ἐχάλει: χαὶ πότερον O χατὰ τὴν ἀγνοιαν 
συλλογισυὸς ὃ ἐχ τῶν ἀντιχειμένων συλλογισμὸς ἣ ὃ παραλο- 

5 {ἰσμός; εἰπὼν οὖν ὅτι διττόν got: τὸ ἀγεωμέτρητον ἐρώτημα ὥσπερ σι 

Ἁ \ v \ ao vy “«᾿ σι " > “τ 7 > 
ἀρρυϑμον, 7 τὸ μηδ᾽ ὅλως ἔχον ἣ τὸ φαύλως ἔχον, εἶτα εἰπὼν ποῖόν ἐστι 

\ , A "ΩΝ x 5 ~ »Σ ΄ 5 - ~ 5 , δ σ τὸ φαύλως ἔχον, τὸ ἐχ τῶν ἐναντίων ἀρχῶν ταῖς ἀληϑέσι, τὸν ἕτερον 
, ΄ ~ ΄ ἌΝ 

τρόπον τὸν χατὰ τὴν ἁυαρτίαν τοῦ σχήματος παντελῶς ἐχώρισε γεωμετρίας... 

διότι, ὥσπερ εἶπον, οὐδὲν ψευδάριον ἐν γεωμετρίᾳ συνάγεται παρὰ τὴν ἅμαρ- 

10 tlay τοῦ σχήματος. 

oO. 

= = b) >. ~ p97 Hiv Oe τοῖς BE Oe ou, οὐχ ἔστιν δυοίως ὁ παραλογι- 
σ > 

τ 

συός, ὅτι τὸ μέσον ἐστὶ διττὸν ἀεί. 

indy τίνα ἐστὶ τὰ ἀγεωμέτρητα ἐρωτήματα, δμοίως δὲ χαὶ τὰ χαϑ᾽ 50 

ἑχάστην ἐπιστήμην οὐχ οἰχεῖχ τῇ ἘΞ Τὰς ὅτι τὰ χατὰ τὴν ἀγνοιαν ἣ 

15 τὴν xav ἀπόφασιν ἣ τὴν χατὰ διάϑεσιν, βούλεται ἐνταῦϑα εἰπεῖν ὅτι οὐχ 
- 

οὕτως οἵ Tapanoyioun! ἐν ταῖς ἐπιστήμαις γίνονται ὡς ἐν ταῖς διαλεχτιχαῖς 

υεϑόδοις" ἧττον γὰρ ἐν ταῖς ἐπιστήμαις παρενοχλεῖ τ 
~ a . ~ , » δ ’ὔ ΄ Id σ {τ . ~ 

ταῖς διαλεχτιχαῖς συνουσίαις. αἴτιον 6& τούτου ὁ μέσος ὅρος ὁ δισσῶς 

λαμβανόμενος: παντί te γὰρ τῷ ἐλάττονι ὑπάρχει, | χαὶ χατὰ τούτου 34v 
, 3 S 

20 παντὸς ὁ μείζων. ἐπεὶ οὖν δὶς λαμβάνεται, πολλοὶ = ξἰσι τῶν ὅρων ὁμώνυμοι, 
) ἄλλο ΠῚ σημαινόμενον τοῦ ὑποχειμένου χατηγορούμενος, λέγω 

! 
ἐὰν ληφϑῇ χατ 

δὴ τοῦ ἐλάττονος, χατ᾽ ἄλλο ὃξ αὐτοῦ ὃ uctlwy χατηγορούμενος, παραλογισυὸς 

γίνεται: οἷα πολλάχις ἐν ταῖς διαλέξεσι γίνονται. οἷον ot σοφοὶ μανθάνουσιν, 
ot μανϑάνοντες οὐχ ἴσασιν, of σοφοὶ ἄρα οὐχ ἴσασι" τὸ γὰρ μανϑάνειν ὁμώνυ- 5 

Ἃ - 5 a QA 5 , > 25 pov (av) χαὶ ἐπὶ τοῦ συνιέναι χαὶ ἐπὶ τοῦ διδάσχεσϑαι λέγεται" λανθάνει οὖν 
ε " a AY >) » A Qa pa) δ, , aa ἘΞ (λας, Ὁ “a 

ἢ ἀπάτη διὰ τὴν ὁμωνυμίαν. ὁ tte τος ζῷον, τὸ ζῷον δισύλλαβον, ὁ 
\ 

ἀνϑρωπος doa δισύλλαβος. διττὸν γὰρ τὸ “ἀνϑρωπος᾽, ἐπί τε τῆς οὐσίας χαὶ 
\ ἐπὶ τοῦ ὀνόματος" χαὶ γὰρ τὸ πρᾶγμα λέγεται ἄνϑρωπος χαὶ τὸ ὄνομα. 

Ἁ 5 ~ ~ ΄ - 

τὰ λάχανα τῇς γῆς pene. τὸ ὑπερέχον tod ὑπερεχομένου μεῖ 
δ 

K¢ ‘ υεῖζον, τὰ 
> ‘ / 

περέχειν ἤτοι τὸ χατὰ μέγεϑος 10 5 εὶ o- 
2 RQ 

oO 
cn 30 λάχανα ἄρα τῆς γῆς μείζο 

2 ἀνωτέρω] p. 11 18 τὸν om. R 3 χαὶ πότερον Arist.: καὶ πρότερον Ua?: om. R 

4 συλλογισμὸς alt. om. R 4.5 ἣ ὃ πα Ὁ om. Ra? 5 εἰπὼν οὖν scripsi: 

εἰπὼν Ua?: δῆλον οὖν εἰπὼν R: δῆλον οὖν ποιήσας a! ἐστι om. R 6 post ἔχον prius 

add. οἰκειότητα πρὸς γεωμετρίαν a! τὸ alt. om. Ua? post εἰπὼν add. χαὶ a! 

7 προτάσεων al 8 tov παρὰ τὴν ἐν τῷ σχήματι ἁμαρτίαν γινόμενον παντελῶς al 

9 ὡς a? εἶπον] p. 151,24 συνάγεται om. U 9.10 παρὰ τὴν ἐν τῷ oyaivee τι 

ἁμαρτίαν al 12 ἔστιν ἀεὶ διττόν ἃ: τὸ add. Arist. (om. Mdp, del. Cu) 14 οὐκ 

om. U post ὅτι add. ἤτοι U: 7 R: om. a τὰ om. Ra “aT ἄγνοιαν a 

post ἄγνοιαν add. γίνονται Ra ἢ om. ἢ 10 τὴν prius Ra: ta U 18 δὴ Ua 

21 ante χατηγ. add. ὁ R χατηγορούμενος τοῦ ὑποχειμένου a 21.22 λέγω 

δὴ Ra: ἀεὶ ὁ μείζων U 22 ὁ μέσος a? 23 πολλὰ U 25 ὃν addidi 

λεγόμενον a 26 post ὁμωνυμίαν add. οἷον R: zat πάλιν a 27 yap om. U 

co U: 6 Ra 28 ἐπὶ om. αὶ Yost ὄνομα add. πάλιν a 
‘ 
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΄ τς e \ 3 

ὑπερέχειν ἣ τὸ ὑπὲρ τὴν ἐπιφάνειαν ε 
΄ e » 

τινὰ πράγματα οἱ διαλεχτιχοὶ ἔχουσιν οὐδὲ τοὺς μέσους ὡρισμένους, πολλὰς 
\ ἀπάτης ἀφορυὰς ἔχουσιν. ἐπὶ ὃὲ τῶν ἕν πιστημῶν ODY οὕτως: ὥρισται γὰρ 

τὰ χαϑ' ἐχάστην ἐπιστήμην πράγματα, καὶ οὐδέποτε παρὰ τὴν δυωνυμίαν 

(orto χύχλος χαὶ τὰ 
΄ 

πλάνη ἐν αὐταῖς γίνεται. οἷον, ὡς αὐτός φησιν, εἰ λέη 

ἣν εἰ ὁ χύχλος σχῆμα, ἔπη χαὶ τὸ σχῆμα, εἴ τις ἐρωτήσεις τὸν γεωμέτρ 
7 \ >) 5 

ὑχλον, χαὶ οὐχ αορι- 
, , my x ~ τὰ 

ποίου χύχλου ὁ λόγος ἣ ποσαχῶς ὁ χύχλος: χύχλον γὰρ οὐδὲν 

εὐθὺς τὴν φαντασίαν ἀπερείδει εἰς τὸν (eaQ ine χύχλον, 
‘ 

ὶ 
Ἃ ἊΝ μὰ A ΄ ~ 

τερον εἶδον οἱ γεωμέτραι ἢ τὸ ὑπὸ μιᾶς γραμμῆς περιεχόμενον σχῆμα. 

πεὶ οὖν ὡρισμένα εἰσὶ τὰ ὑποβεβλημένα τῷ γεωμέτρῃ χαὶ οὐδεμία 
΄ - ΝΜ ~ 

δμωνυμία παρὰ ταῖς ἐπιστήμαις, ἧττον ἔστι παραλογίζεσϑαι ἐν αὐταῖς" 

υασία, οἷον 
’ 

τίπ 
ὥρισται γὰρ ἕχάστου ὅρου ἣ C ἐστι χύχλος, χαὶ τί γραμμή, 
΄ 

an 
χαὶ τί ἐπίπεδον, xat τί τὸ συμπίπτειν, χαὶ ἕχαστον τῶν λοιπῶν ὡσαύτως. 

χαὶ εἰσὶν οἱονεὶ διατετυπωμένα ἐν τῇ ψυχῇ τὰ σχήματα. ἅμα οὖν τῷ 

αἀχηῦσαι χύχλον εὐθὺς τὸν ἐν τῇ boyy τύπον νοεῖ χαὶ εἰς ἀοριστίαν οὐχ 

ἀποφέρεται" οὐδὲ yap, εἰ ἐρωτηϑείη, ὅτι χύχλος τὰ ἔπη συγχωρήσει, τοῦτο 

μόνον εἰδὼς ὃ map’ ἑαυτῷ ὡρίσατο. οὐ μέντοι ἐπὶ τῶν διαλεχτιχῶν συνου- 

σιῶν οὕτως" οὐ γὰρ ὥρισται τὰ ὑποβεβλημένα τῇ διαλεχτιχῇ. ἐν udy οὖν 
ταῖς ὁμωνύμοις φωναῖς τὰ ἐπὶ ἄλλου σημαινομένου λεγόμενα ἐπ᾽ ἄλλο 
υξταφέρουσα παραλογιεῖται. 

77080 Τὸ δὲ χατηγορούμενον οὐ λέγεται πᾶν. } Ht ‘ 

| SNe εἰ τὸ aap Pile seQaae nee unGrch RE aie “πειδὴ εἰπε TO μέσην “ATA παντὸς τηῦ ἐλάττονος, τὸ ὃς μεῖζον χατὰ 
~ , ’ 5 ΄ id ~ ~ ~ ’ 

τοῦ μέσου παντός, ἀναμιυνήσχει ἡμᾶς τῶν εἰρημένων ἐν τῷ [Περὶ ἑρμηνείας, 
4 - ΄ (rp Ss , ¢ 

ὅτι τῷ χατηγορουμένῳ ὁ προσδιορισμὸς οὐ συντάττεται (οὐ Yap φαμεν “ὃ 
v ~ ~ > x54 4 , ~ , 

avilownos πᾶν Cov’) ἀλλὰ μόνως τοῖς ὑποχειμένοις. 

~ - 

p.77b80 Ταῦτα δὲ ἔστιν οἷον ὁρᾶν τῇ νοήσει. 

mp ~ ‘ “ ΄ ΄ - ὌΝ > ~ ΄ “ΠΝ “ \ 

[αὖτα τοὺς ὅρηυς φησίν. ὁρᾶν δὲ ἐν τοῖς μαϑήμασι δῆλον ὅτι" περὶ 
"» ὌΝ - 

' τούτων γὰρ ὁ λόγος. ἐν δὲ τοῖς uady φησίν, οὐχ ἔστιν ὁμοίως παρα- 

γισμὸς διὰ τὸ διττὸν τοῦ cena) 6pov" ἕχαστος γὰρ ὅρος τῶν ἐν τοῖς 

υαϑήμασι διὰ τὸ ὡρισμένον οἷον δεῖξίς ἐστι, χαὶ ἅμα τῷ ἀχοῦσαι χύχλον 7 τι 

τοιοῦτον εὐθὺς ὁρᾷ ὁ ἐπιστήμων τὸ λεχϑὲν ἐν ἑαυτῷ γεγραμμένον, χαὶ 

1 post ὑπερέχειν add. λέγεται ἃ 2 post διαλεχτιχοὶ add. τὴν σπουδὴν a 

b) \ a >) ΄ , © Ὁ 

val. ἔπει οὖν οὐ περὶ ὠρισμξενα 94» 

20 

2 

4 περὶ καὶ 5 αὐτοῖς Ua 6 zat Ua: ὡς αὶ ἐρωτήσειε a: ἐρωτήσει R: ἐρω- 

τήσας U post χύχλος add. εἰς τὸ R 8 post λόγος add. ἐστὶν a 

9 οἴδασιν a 10 ἐστὶ R 10. 11 ὁμωνυμία οὐδεμία U 11 περὶ U 
14 εἰσὶν a: om. RU ante ἐν add. αὐτὰ R 15 τύπον RU: τετυπωμένον κύχλον a 

ἀοριστίας U 16 ἐρωτηλη U ὅτι] fort. dpa 17 éavtod U 18 μὲν om. U 

19:2 U 

ἐν τῷ Περὶ épu.] c. 7 p. 17212 sq. 25 pdvoy U 26 δὲ Ua Arist.: ὅτι R 
28 

ἐπ᾿ ἄλλων σημαινομένων μεταφέροντες παραλογιοῦνται Ra! 23 τοῦ om. 

an δὴν 30 τὸ (post ἅμα) U 30. 81 τοιοῦτόν τι a Ol ὁ ἐπιστήμων a: 

om. RU 
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5 ΄ 5» 2 Vs ΄ > ? oe , ~ > \ τ = 

οὐ φέρεται ἐπ᾽ ἄλλο τι σημαινόμενον, ἀλλ ἐπὶ μόνον τοῦτο οὐ χαὶ τὸν 84" 

δρισμὸν ἐν ἑαυτῷ ἔχει. 

Ρ.11081 “Ev δὲ τοῖς λόγοις λανϑάνει. 

Τουτέστιν ἐν ταῖς διαλεχτιχαῖς συνουσίαις λανϑανει τὰ ὀνόματα διὰ 

τὸ wy ὡρίσϑαι. σι 

Ἃ τὰ Ua ~ , y~ - 

ρ. 7782 Ἄρα πᾶς χύχλος σχῆμα; dv δὲ γράψῃ, δῆλον. 
Ἂν > ΄ \ ΄ 5 ~ 7 ΡΞ ον a~ oa EV τις ἐρωτήσεις τὸν γεωμέτρην εἰ πᾶς χύχλος σχῆμα, δῆλον ὅτι 

ἀποχρίνεται ὅτι vat, χαταγράφων τὸν χύχλον, χαταγράφων δὲ ἤτοι ἐν 40 
᾿ - > ΄ 3 σον 

τῇ φαντασίᾳ ἣ ἐν τῷ ἀβαχίῳ. ἐὰν δέ τις ἐπανέρηται αὐτόν τί δέ: τὰ 
᾿ 7 0 , c v ~ ) ΤΥ Δ ΄ 

10 ἔπη uduhos;’, ἵνα συναγάγῃ ta ἔπη ἄρα σχῆμα᾽, οὐχέτι συγχωρήσει τὸ τὰ 

ἔπη χύχλον εἶναι" οὐ γὰρ ἐφαρμόζηυτι ταῦτα τῷ τοῦ χύχλου ὁρισμῷ ᾧ 
" - = v > 5 , 

ἔχουσιν ἐν τῇ Ψυχῇ. κύχλον δέ φησι τὰ ἔπη ἥτοι τὰ ἐπιγράμματα τὰ 

οὕτω πεποιημένα ὡς wh πάντως εἶναι ἀχολουϑίαν τοῦ δευτέρου στίχου 
Ξ >) ca 5» Ἁ 

ὕτερον χαὶ ἐφεξῆς, ἀλλὰ o πρὸς τὸν πρῶτον χαὶ τοῦ τρίτου πρὸς τὸν Ged 
τῶν . 5) \ ss ~ > 

15 δύνασϑαι τὸν αὐτὸν στίχον χαὶ ἀρχὴν xat τέλος noretodar. οἷόν ἐστι 45 

χαὶ τοῦτο" 
Χαλχῇ παρϑένος εἰμί, Μίδου δ᾽ ἐπὶ σήματι χεῖμαι, 
Vv > DI lean} δ᾽, \ Ν . \ l4 

ἔστ᾽ dv ὕδωρ te νάῃ χαὶ δένδρεα μαχρὰ τεϑήλῃ 

ἠέξλιός τ᾽ ἀνιὼν λάμπῃ λαμπρά te σελή ee 

20 αὐτοῦ τῇδε μένουσα πολυχλαύτῳ ἐνὶ τύμβῳ 
5 ’ ~ I~ σ ~nr 40 ~ 

ἀγγχελέω παριοῦσι, Μίδης ὅτι τῇδε τέϑαπται. 50 
N \ a σ > 7 Ve 9\ 3 ) σ΄ av 

Ὅρα γὰρ ὅτι ὥσπερ ἐν χύχλῳ ἔξεστι σχεδὸν ἀφ οἵου day τις 
᾽ὔ Q , vie ec 5 ~ Ny ΄ a 

στίχου βούληται ἄρξασϑαι" ᾿ αὐτοῦ τῇδε μένουσα gee ea ἐνὶ τύμβῳ", 
‘ 

> ce Nae 51.12.2, \ ν Ce N ae 2 Qz 
ειτα YAAK, nap Devos εἰμι χαι τὰ ECTS” 7 οὕτω “ χαλχῆ παρϑένος 

. Spy 299 > Lag ~> , Ξ COVED) ἂν, “ΝΒ am Avo} A Ent an 

25 Etut 94 ξιτὰ αὐτοῦ Mee UsZYODO% 7 ITH SOT αν VOWN TE νάῃ XA τᾶ Scys. 
, yi ὦ ΄Ν ~ CF c ae NY ey > λέγει 63 Ἡρόδοτος ἐν τῷ βίῳ τοῦ Ὁμήρου Ouroov etva: τὸ ἐπίγραμμα εἰς 

1 ἄλλω τινὶ σημαινομένω U vovw τούτω, ὦ U 5 ὥρισται U 6 πῶς R: 

πᾶν a Ἱράφη R (m p). 7 post τις add. φησιν a ἐρωτήσει U 8 ἀπο- 

κριϑήσεται ἃ 9 et Ual 6 ἐπανέροιτ᾽, post quod add. αὖϑις a αὐτῷ Ua? 

τὰ δὲ, om. τί Ral 11 ἐφαρμόξει a} ταῦτα Scripsi: αὐτὰ RUa?: αὐτοῖς ἃ! 

ὁ ---ὁρισμὸς, ὃν a! 12 immo ἔχει χύχλον δέ χτλ.] cf. Ὁ. Immisch Ayklos bec 

Aristoteles (Griech. poe Herm. Lipsius z. 70. Geburtstag dargebracht, Leipzig 1894. 
a ‘ © a ᾿Ν Sy ~ \ ‘ 
S. 111 sqq.) 18 πεποιχιλμένα R ὡς---14. δεύτερον RUa?: οὐχ ὡς τῇ χατὰ τὸ 

τέλος τοῦ πρώτου στίχου δ λέξε ι. ἀκολουϑούσης τῆς ἀρχῆς τοῦ δευτέρου χαὶ τούτῳ τοῦ τρίτου a! 

14 ἀλλ᾽ ὡς a! 17 χαλχῇ κτλ.] cf. Plat. Phaedr. p. 264 D υήδου pr. U, 

corr. 4 ἐν R: ἐνὶ a 18 τελέϑη U 19 αὐγῶν λάμπει αὶ 20 ἐπὶ R, 

at cf. vs. 23 21 μήδης pr. U, corr. U!: ptozs R 22 ante ὅρα add. 6p% yap 

ὅτι ὡς τοῦ παραλογιζομένου λέγοντος ὅτι τῶν παραλληλογράμμων at ἀπενανῖ καὶ τὰ λοιπὰ 

χαὶ λοιπὸν οἰομένου ὡς τὸ τῶν ἀρϑρον ἰσοδυναμε 2 Fe πᾶς 6 γεωμέτρης ἐνίσταται xat R 

ἐφ R ee ef. vol. XVI 449,1 not. 3 βούλεται R: βούλοιτο a post ap- 

ξασϑαι add. zat εἰπεῖν a αὐτὸν R 26 cee δ. 11 p. 5,24 Westerm. 

τῷ ὁμήρῳ ἢ 
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Μίδαν τῶν Φρυγῶν βασιλέα. 7 τοίνυν τὰ τοιαῦτα ἐπιγράμματα χύχλην 85: 

φησίν, ἢ χύχλον λέγει τὰ ἐγχύχλια λεγόμενα μαϑήματα, οὕτω χαλούμενα 7 

ὡς πᾶσαν ἱστορίαν περιέχοντά πως ἣ ὡς πάντων περὶ αὐτὰ εἱλουμένων 

i 
εν ws y= 5 + + - . =e - 4 “-ς - woe 4 ᾿ ς 5 ἰατριχὴν ἢ βητοριχὴν ἢ ἄλλην τινά" περὶ ταῦτα μέντοι σχεδὸν πάντες χαὶ οἵ 

(περὶ μὲν γὰρ τὰ ἄλλα τῶν uadyudtwy οὐ πάντες στρέφονται, οἷον περὶ 5 

\ \ wv \ > Vv 6 »". LN ~ > A 

περὶ tas ἄλλας ληγιχὰς ἐπιστήμας ἔχοντες) 7, ὡς ἐμοὶ δοχεῖ, διὰ τὸ πάντας 

τοὺς ποιητὰς περὶ τὰς αὐτὰς ἱστορίας εἰλεῖσϑαι. ταύτῃ Gt δόξουσι μὲν 
~ 5 Le.) ied ΄ id 

τὰ χωμιχὰ τῶν ἐγχυχλίων ἀποχρίνεσϑαι" φημὶ δὲ ὅτι μάλιστα μὲν ἢ ἀρχαία 

KOVTAL πολλαχοῦ ἱστορίαι. @, χωμῳδία οὐδὲ τούτων ἀπήλλαχται, ἀλλὰ TapsuTrr 

10 ἄλλως τε χυρίως μὲν τὰ ἄλλα εἶεν ἂν ἐγχύχλια, χατὰ συνεχδοχὴν δὲ χαὶ 10 

ταῦτα. γεγράφασι γοῦν τινες περὶ τοῦ χύχλου ἀναγράφοντες πόσοι τε ποι- 

ἡταὶ γεγόνασι χαὶ τί ἕχαστος ἔγραψε καὶ πόσοι στίχοι ἑχάστου ποιήματος 
, 

χαὶ τὴν τούτων τάξιν, τίνα τε πρῶτα δεῖ μανθάνειν χαὶ δεύτε 
FS) 
x x 2 

> ey “> >\ \ Sms ΄ ΄ "7 \ 
ἐφεξῆς. []εισάνδρου δὲ τὴν αὐτὴν πραγματείαν ποιησαμένου, λέγω δὴ 

15 πλείστην ἱστορίαν χατὰ τάξιν συναγ(αγ)όντος, ἀντιποιησαμένγυ δὲ χαὶ εὐεπείας 
~ 

τῶν πρὸ αὐτοῦ ποιητῶν συγγράμματα" διὸ υηδὲ εὶ N- χαταφρονηϑῆναί φασι 
4 

εὑρίσχεσϑαι τὰ ποιήματα τὰ ἐν τοῖς χύχλοις ἀναγεγραυμένα. 

Ay , Q 1 , ΡΣ 15, σ x ΄ 

20 Ὁ λέγει οιά TOUTWY, τοῦτο ἔστιν. OTL πρὸς τοὺς τοιούτους παραὶ. ογι- 15 

, 2» “» ΝΥ ΄ - , ΄ ig wv 
συούς (οἷός ἐστι χαὶ ὃ νῦν προχείμενος ὁ λέγων ᾿ τὰ ἔπ τῇ χύχλος, ὁ χύχλος 

~ ay ΄ 

U 
~ Vv ~ ~ σχῆμα, τὰ ἔπη ἄρα σχῆμα᾽), det οὖν, φησίν, ἐνισταμένους τὰς ἐνστάσεις 

’ 4s 

τύχοι, THOS χαὶ ταδε TH ἔπη προ- ow 

. a) > 

μὴ ov ἐπ ΠΟΤ}; φέρειν, οἷον, ε 
"ἣν vA 53 7 5 φέροντας, ὡς οὐχ εἶεν χύχλοι, ἀλλὰ χαϑολιχῶς ἐνίστασϑαι ὅτι οὐδὲν ἔπος 

oat te 5 a Aj \ SUNNY ΄ a 5 > \ ye Ὁ) 25 χύχλης. ὥσπερ yap οὐδὲ πρότασίς ἐστιν αἀποδειχτιχὴ ἣ υἡ ἐστι χαϑό- 
’ > = ae eee ΝΜ as 5 a Le (eee Srv. ¥ = Lo VIF 

hov, οἰοτι EX TWVY χαύολου O GUAAOYLOUNS, OUTWS OVOE ἔνστασις ἔστιν 20 
> ie ΄ 5 ia vy ‘ ~ ETLOTYWOVEXT, ἣ wy ἐστι χαϑόλου" ἢ γὰρ ἔνστασις, φησίν, αὐτὴ καὶ τοῦ 

a "ἢ 2 συλλογισμοῦ μέρος γίν ἢ 
Vv . ἐνστασις ἀρχὴ γίνεται eres οὔ" εἰ GE πρὸς THY πρότασιν, συμπέρασυα 

> \ LA 

le ct μξἕξν γὰρ προς TO συυ. TEOAS UO ἐνστῇ τις, 

2 λεγόμενα om. ἃ ὃ πως om. U post πάντων add. ῥητόρων τε χαὶ φιλοσό- 
φων, τῶν τε χαϑόύλου (χαὶ τῶν addidit Immisch 1. 6. p. 113) χατὰ μέρος Ra ethov- 
μένων περὶ αὐτὰ R post εἱλουμένων add. ἔστι δὲ χαὶ ἄλλο τι χύχλος ἰδίως ὀνομα- 
ζόμενος (-ov a). ὃ ποίημα τινὲς μὲν εἰς ἑτέρους, τινὲς δὲ εἰς ὅμηρον ἀναφέρουσι (quae ante 
6 7 transposuit Immisch |. 6.) Ua 5 post 7% prius add. περὶ a post 
πάντες add. στρέφονται a 6 σπουδάζοντες a 7 εἰλῆσϑαι Ua post 
μὲν add. tows a 8 μὴ a ὃ. τούτου U post ἱστορίαι add. αἷς χαὶ οἱ 
ἄλλοι ποιηταὶ χρῶνται ἃ 10 post te add. δὲ ὅτι χαὶ Ra 11 yeypapact—17 dva- 
γεγραμμένα om. a γράφουσι R 13 πρῶτον R 14 πισάνδρου U 
15 χατὰ R: χαὶ U συναγαγόντος Scripsi: συνάγοντος RU εὐπείας U 
18 αὐτὰ R ἐὰν Καὶ 19 χαὶ τὰ ἑξῆς om. R 20 ὅτι om. ἃ post τοιούτους 
add. φησὶ a 23 post τάδε alt. add. οὕτω yap λέγεται ἡ ἐπαγωγὴ Ua? 23.24 xpos- 
φέροντας a? 25 εἰ μή a? 26 συλλογισμῶν, 6 om. R 27 εἰ μή Ua? 

28 εἰ usyv—p. 158,1 ἡ ἔνστασις om. a mpos—p. 158,1 μὲν yap om. R 
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, ΄ » » ΟἹ x 2 = \ Δ , Ἂ fd . 

yivetar ἢ ἔνστασις. οἷον ef μὲν ἐνστῇ τις πρὸς τὴν πρότασιν τὴν λέγου- 35 
Cc » 5 - + , ~ 

σαν “ta ἔπη χύχλος᾽ λέγων “οὐδὲν ἔπος χύχλος᾽, συμπέρασμα γίνεται τοῦ 

συλλογισμοῦ ἢ ἔνστασις λεγόντων οὕτως “οὐδὲν ἔπος σχῆμα ἐστι, πᾶς ὃὲ 
> Pie Ἃ — Fao! δῳν » v s 5 ΕΝ Ὧν \ Χ ΄ 

χύχλος σχῆμα ἐστιν, οὐδὲν ἄρα ἔπος χύχλος ἐστίν * εἰ GE πρὸς τὸ συμπε- 

σι 

Ὑ A ao ~ Ὁ 

ρασμα φέρεται ἥ ἔνστασις τὸ λέγον ὅτι τὰ ἔπη σχῆμα, λέγουσα μηδὲν 

ἔπος σχῆμα, πρότασις γίνεται ἢ ἔνστασις λεγόντων “οὐδὲν ἔπος σχῆμα, πᾶς 
χύχλος σχῆμα, οὐδὲν ἔπος χύχλος᾽. χαὶ ὁ μὲν φιλόσοφος οὕτως ἐξηγήσατο 2 
τὸ χωρίον. ἐμοὶ δὲ οὔτε χαλῶς εἰρῆσϑαι δοχεῖ (ἀεὶ γὰρ Ost τὴν ἔνστασιν 

συμπέρασμα εἶναι! τοῦ νὴ ταύτην γὰρ δεῖ δῆλον ὅτι ἀποδεῖξαι, 

10 ἵνα τὴν ἀντιχειμένην αὐτῇ δείξωμεν μὴ τὰν οὖσαν) οὔτε ταῖς ᾿Δριστο. 

τελιχαῖς πος λέξεσιν. ἣν γὰρ φέρει, φησίν, ἔνστασιν, αὕτη 
yévout ἂν πρότασις ἣ κε στ᾿: ἢ διαλεχτιχη: διύπερ τὴν 

ἀχριβῆ, τοῦ γωρίου ἐξήγησιν ὑπερτίϑεμαι, ἕως χαὶ τῷ ἐξηγητῇ evry 
(χριῦ TOV χώριου ἐζηγησιν VUTEPTLUSUAL, SWS RAL τῷ ἐςηγητῇ SVU. 

p.77>40 Συμβαίνει δ᾽ ἐνίους ἀσυλλογίστως λέγειν διὰ τὸ λαμ- 

15 βάνειν τὰ ἑπόμενα ἀμφοτέροις. 

BUS QA σ > 3 ~ 3 ie ,ὔ a A SAT 3) ~ 

ἰπὼν OTL ἡττὸν SV TALS STLOTY UALS γίνεται ὁ παραλογισμὸς γ ἕν ταις 

ne 
a 5 ~ fx . A A {? ΄ , ~ a ~ 

διαλεχτιχαῖς μεϑόδοις, διὰ τὸ τὸν μέσον ὁμώνυμον ἐν ταῖς διαλεχτιχαῖς 
μεϑόδοις λαμβάνεσϑαι, ἐν δὲ ταῖς ἐπιστήμαις μηχέτι, βούλεται νῦν vat περὶ 

τῶν παρὰ τὸ σχῆμα ἡυαρτημένων συλλογισμῶν εἰπεῖν. οἱ γὰρ χατὰ τὴν 85 
o- 20 ὁμωνυμίαν tod μέσου ὅρου γινόμενοι παραλογισμοὶ οὐχ ἂν εἶεν παρὰ τ 

~ ΄ 5 Face A x Nae 3 LAR 2 Ξ EINE 

σχῆμα Tuaptyugvor’ χυρίως μὲν yap χαὶ nat ἀλήϑειαν ἐν τούτοις οὐδὲ 
5 \ n y OV Si Ge ΄ ᾿Ν ΄ 7) 38 ΄ . 2 

συλλογισμὸς dv εἴη, ἀλλὰ δύο προτάσεις διεσπασμέναι ἀπ᾿ ἀλλήλων διὰ 

ὃὲ τὴν δμωνυμίαν δοχεῖ 6 μέσος συνῆφϑαι τοῖς ἄχροις χαὶ συνῆφϑαι συλλο- 

γιστιχῶς. εἰπὼν οὖν ὅτι παρὰ τὸν μέσον ὅρον ὁμώνυμον ὄντα πολλάχις ἐν 
~ 
' 25 ταῖς διαλέξεσι γίνονται πολλοὶ παραλογισμοί, ὅπερ ἐν ταῖς SURES οὐ 

συυβαίνει, νῦν βούλεται δεῖξαι ual τοὺς παρὰ τὸ σχῆμα γινομένους ἐν ταῖς 40 

διαλέξεσι παραλογισμούς, xa)’ ods πάλιν διαφέρουσιν αἱ ἐπιστῆμαι τῶν 
΄ς τῇ > , ~ ἊΝ, 

διαλέξεων. γίνονται οὖν, φησί, χαὶ παρὰ τὸ σχῆμα παραλογισυοὶ διὰ τὸ 
5 , / ~ τ ἡ wv Oo 4 a A \ , 

πολλάχις τὸν αὐτὸν μέσον τοῖς δύο ἄχροις ἕπεσϑαι, τουτέστι διὰ τὸ λαμβά- 
Ν ἊᾺ , “ 

30 νεῖν ἐν δευτέρῳ oes δύο χαταφατιχάς" οἴονται γὰρ Ott, ef τὸ αὐτὸ 
\ a ᾿ 2 yv . 

τοῖς δυσὶν ἕπεται, χἀχεῖνα ἀλλήλοις ἕπεται. τὸ δὲ οὐχ ἔστιν, εἰ μὴ συγ- 

1 post μὲν add. γὰρ a ἐνσταίη Ra 2 οὐδὲν ---ὃ λεγόντων om. R ὃ δὲ 

om. U 5 τὸ λέγον---Ο ἔνστασις om. U λέγουσα --- 6 7 ἔνστασις om. al 
6 πρότασις---σχῆμα om. R λεγόντων Ua: ἐρεῖ οὕτως a! οὐδὲν ἔπος σχῆμα Ua?: 

οὐδὲν ἔπος, κύχλος ἐστίν al πᾶς Ua?: πᾶς δὲ R: ὁ δὲ a! 7 post σχῆμα add. 

ἐστιν al οὐδὲν ἔπος (ἐστὶ add. R) χύχλος RUa?: οὐδὲν ἄρα ἔπος σχῆμα a! 
10 μὴ ἃ: om. RU 11 συμφωνεῖν ἃ: συμφωνοῦσαν RU 13 ὑπερτίϑεσϑαι R: 

δοχεῖ χαλῶς ἔχειν ὑπερϑέσϑαι al ἕως scripsi: ὡς RUa?: ἔστ᾽ ἂν al καὶ ἄλλοις 
ἐξηγηταῖς a! ἐντυχών Ua?: ἐντύχοιμι, sed ante zat al 15 ἀυνφοτέροις τὰ ἑπόμενα 

a Arist. 18 pedddors a: om. RU περὶ om. R 19 χατὰ RU: παρὰ a 

20 οὐχ av Ua: κἂν R 21 μὲν om. a! χαὶ a': om. RUa? 21.22 ot τοιοῦτοι 

οὐδὲ συλλογισμοὶ ἂν εἶεν, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ Exdotov δύο al 22 ἀπ᾿ om. ἃ 23 an zat 
9 συν χϑαι} 24 περὶ R 29 δυσὶν U 31 ἕπονται alt. 1. U 
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yev7, εἶεν éustvar ἕπεται γὰρ χαὶ hw χαὶ ἀνθρώπῳ ἧ οὐσία, χαὶ οὐχ 85ι 
ἕπεται τὸ ἕτερον τῷ ἑτέρῳ, οὔτε 6 ἄνϑρωπος τῷ λίϑῳ οὔτε ἔμπαλιν, διὰ τὸ 45 

μὴ εἶναι ὁμογενῆ. ὥσπερ, φησί, χαὶ 6 Katvebs 2 ἐποίει σοφιστής" συνελογί- 

ζετο γὰρ ὅτι τὸ πῦρ ἐν πολλαπλασίονι ἀναλογία αὔξεται τὸν τρόπον 

ὃ τοῦτον: τὸ πῦρ τάχιστα αὔξεται, τὰ ἐν πολλαπλασίονι ἀναλογίᾳ αὐξόμενα 

τάχιστα αὔξεται, τὸ πῦρ ἄρα ἐν πολλαπλασίονι ἀναλογία. αὔξεται. χαίτοι, 
φησίν, ἐνίοτε ἐν τοῖς τοιούτοις ἐνδέχεται ὑγιᾶ ποιῆσαι τὸν λόγον ἤτοι τὸν συλ- 

ἘΠ ΤΟΥ ὅμως οὐ συνορῶντες ἀ ἀσυλλογίστως συμπλέχουσι τὰς προτάσεις ὅτε 50 
> γὰρ οἱ ὅροι ἐξισάζουσιν ὡς ἐνδέχεσϑα! ἀντιστρέφειν τὸν χατηγορούμενον εἰς 

[ΟἹ 10 τὸν ὑποχείμενον, τότε δυνατὸν ὑγιὲς ποιῆσαι τὸ σχῆμα. οἷον τὸ ἐ ἐπιστήμ ἧς 

GEXTIXOY “ATA παντὸς IEEE χαὶ γελαστιχοῦ, ὁ ἀνῦρωπος ἄρα χατὰ 
παντὸς aa ἐὰν οὖν ἀντιστρέψῃς τὸν ἀνϑῦρωπον χαὶ τὸ ἐπι eae 

δεχτιχὸν λέγων ὅτι ὃ ἀνϑρωπος χατὰ παντὸς νοῦ χαὶ Soria δεχτιχοῦ, 

ὑγιὲς ποιήσεις τὸ σχῆμα. ὥσπερ χαὶ ἐπὶ τοῦ προχειμένου: ἐὰν ie ἀντὶ 

15 τοῦ εἰπεῖν “to ἐν πολλαπλα! σίον: ἀναλογίᾳ αὐξόμενον τάχιστα αὔξεται᾽ enue 

μεν ὅτι τὸ τάχιστα αὐξόμενον ἐν πολλαπλασίονι ἀναλογίᾳ αὔξεται, ὑγιὲς 
oY 

ποιοῦμεν TO σχῆμα χαὶ τὸ αὐτὸ συνάγομεν. τὸ δὲ ἐν πολ τ ωτδ ἀνα- 

λογία αὔξεσϑαι ὃ μὲν ̓ Αλέξανδρος οὐχ οἶδ᾽ 6 τι παϑών, οἷα ε Uy πολλὴν 

ἕξιν μαϑηματιχὴν ἔχων, φησὶν αὐτὸν λέγειν τὰ ἐν πολλαπλασίονι 

20 λόγῳ αὐξόμενα τάχιστα αὔξεσϑαι, ὡς ἂν εἴπωμεν ὡς δύο Ξε πο οὕτω ὅ 

διαχόύσια πρὸς τριαχόσια, uanees ὅτι οὐ πολλαπλασίων οὗτος 6 λόγος GAN 

ἐπιμόριος. πολλαπλασίων μὲν γὰρ λόγος | χαλεῖται ὁ τὸ αὐτὸ δὶς ἣ πολλάχις 190. 

1 ἀλλ᾽ οὐχ a! 2 οὔτε prius RUa*: ἤγουν, 6 λίϑος τῷ ἀνθρώπῳ, ἣ al οὔτε 

ἔμπαλιν om. ἃ 3 ante zat add. οἷον Ua? ὁ σοφιστὴς καινεὺς ἐποίει a! 

3.4 συλλογίζεται αὶ 5 τὸ ἐν---αὐξόμιενον U ( Syms {Π: ὑγίη a λόγον 

ἥτοι τὸν om. U 8 post ὅμως add. οὖν Ua od RU: 6 (sic) a 

ὅτι ἢ 9. ἐνδέχεται 8" 9. 10 εἰς τὸν ὑποκείμενον a2: om. RUa! 10 τότε 

δυνατὸν (δυνατὸν om. 43), quae post 9 ἀντιστρέφειν habent libri, transposui ὑγιῶς Ua! 

ἔσται TO ἃ" 11 post ἀνθρώπου add. te R ἄρα om. U 12 εὐ ἐν Ra 

14 ποιήσεις scripsi: ποιήσει Ra: ποιεῖ U ὅπερ U 15. 16 post εἴπωμεν add. 

ἀντιστρόφως ἃ 17 post σχῆμα add. εἰς τὸ πρῶτον ἀνάγοντες a τὰ δὲ R 

18 οἵδα τί U 19 λέγειν αὐτὸν a 20 λόγω R: ἀναλογία Ua 21 ὅτι 

οὐκ ἔστιν οὗτος ὁ λόγος τῶν δύο πρὸς τρία. καὶ τῶν διαχοσίων πρὸς τριαχόσια πολλαπλα- 

σίων, ἀλλ᾽ ἃ post οὐ add. περὶ R 22 μὲν a: om. RU χαλεῖται-- 

). 160,24 vizduayos RUa?: χαλεῖται ἐν ἀριϑμοῖς, ὅταν ὁ ἐλάττων δὶς, ἢ τοὶς, ἢ πλεονάχις. ? ‘ L ἷ ‘ ? 3. τ] AE | 
“ = ~ \ Att > ἊΝ 2) 5 ‘ , = “ ΓΞ ἔλ ς 3 r λ 

χαταμετρῃ τὸν μείζονα, οὐχ ἐλλείπων τί ἐν τῷ μείζονι ἔλαττον ἑαυτοῦ. οἷον, ἐν διπλασίοις 

ὁ βὶ πρὸς τὸν ὃ, χαὶ ὁ ὃ πρὸς τὸν ἢ. ἣ ἐν τριπλασίοις, ὡς 6 7, πρὸς τὸν ὃ. χαὶ ὁ ὃ, πρὸς 

τὸν" χζ. χαὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ὁμοίως. ἐπι ιμιόριος δὲ, ὅταν ὁ μείζων ὅλον ἔχῃ τὸν ἐλάττονα, χαὶ 

μόριόν τι ἕν αὐτοῦ, 7 τέταρτον, ἣ ἐφεξῆς. οἷον, ὁ Ὑ τοῦ B ἐπιμόριος. ἔχει γὰρ ὅλον τὸν β 
/ Σ καὶ τὸ ἥμισυ αὐτοῦ. διὸ χαὶ ἡμιόλιος χέχληται παρὰ τὸ ἥμισυ. χαὶ ὁ τέσσαρα τοῦ 7, ἐπί- 

τρίτος. ἔχει γὰρ ὅλον τὸν 7, χαὶ τὸ τρίτον αὐτοῦ. οἱ γοῦν παρὰ τοῦ ἀλεξάνδρου προσ- 

ληφϑέντες εἰς ἀπόδειξιν ἀριϑμοὶ, 6,ce B χαὶ 7. κχαὶ ὁ δ, χαὶ ὁ τ, οὐχ ἐν λόγῳ εἰσὶ πολλα- 
5 > 3 " ar 5 > \ Ae 

πλασίονι, ἀλλ᾽ ἐν ἐπιμορίῳ. ἤγουν, ἡμιολίῳ. ἐν οἷς καὶ αὔξησις od γίνεται ὥσπερ ἐν τοῖς πολλα- 

πλασίοις. οὐ γὰρ ὡς ὁ B πρὸς τὸν 7, οὕτω xal 6 7 πρὸς ἕτερόν τινα. ἵσταται γὰρ μέχρι 
, bq 5 Oa «ς ~— ‘ ‘ -.φ MA ς ‘ o > »ἵἍ 5 ‘ ’ 

TOUTWY ὁ λόγος. οὐῦξς ὡς 6 G πρὸς τὸν τ, OVUTW ὁ τ πρὸς ἔτερῶν. OK αρα Aottoy, ἐν τού- 

τοις τάχιστα ἡ αὔξησις γίνεται, ὥσπερ ἐν τοῖς πολλαπλασίοις. διὰ τοῦτο χαὶ ὁ πρόκλος, χαϑάπερ 
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λαμβάνων, οἷον ὡς ὃ 609 πρὸς τὸν τέσσαρα, οὕτω τέσσαρα πρὸς ὀχτώ, χαὶ ὡς 120V ἰ , ἢ oy 

διαχόσια πρὸς τετραχόσια, οὕτω τετραχόσια πρὸς ὀχταχόσια' ὁμοίως ὡς δύο πρὸς 20 
΄ 5 ; o δι ᾿, A >) ΄ 3 i¢ δι Vv X 7s \ 

OATH, οὕτω OLAKOOLA TWOOS οχταχώσια,. ETLUGGLOS GS O EYwv τὸ ἡλὴν χαι 

μόριον αὐτοῦ" οἷον ὁ τρία τοῦ δύο ἐπιμόριος ἔχει γὰρ αὐτὸν χαὶ τὸ ἥμισυ 

5 αὐτοῦ: ὁμοίως τοῦ τρία ὁ πέντε ἐπιμόριος: ἔχει γὰρ αὐτὸν χαὶ τὸ δίμοιρον 
ἘῸΝ 

αὐτοῦ. χαὶ ὃ μὲν πολλαπλασίων 7 διπλασίων ἐστὶν 7 τριπλασίων χαὶ ἐφεξῆς" 

6 GF ἐπιμόριος Ὡμιόλιος, εἰ eye ἢ χαὶ ἐπίτριτος ἣ ἐπιτέταρτος χαὶ ὁπωσοῦν 

ἄλλως. τοιοῦτοι δὲ χαὶ of παρ᾽ ᾿Αλεξάνδρῳ λεχϑέντες aprduot’ ὁ γὰρ τρία 
τοῦ δύο ἡμιόλιός ἐστιν, ὥσπερ χαὶ 6 τριαχόσια τοῦ διαχόσια, ἄλλως τε οὐδὲ 35 

10 χατὰ συνέχειαν αὐξομένους ἔλαβε τοὺς ὅρους χαὶ οὕτω τὴ. TORRY 

τὴν αὔξησιν: οὐ γὰρ δυνατὸν τοὺς ἐπιμορίους ἀριϑμοὺς χατὰ συνέχειαν 

αὐξῆσαι τάχιστα. ἐνόμισεν οὖν ἴσως πολλαπλασίονα ἀναλογίαν λέγεσϑαι 
\ Sea f Vv ΄ \ > > "Ὁ > or ee, a. 

y τὸν αὐτὸν λόγον ἔχουσαν. ὃ μὲν οὖν ᾿Αλέξανδρος οὕτω. []ρόχλος δὲ 

ἘΠ cal (=e {2 χωρίον οὕτως ἐξηγεῖτο, ὡς ὃ φιλόσοφος ἔλεγεν. ἔλεγε δὲ ἐφεξῆς δεῖν 

15 ἐχχεῖσθαι πλείονας ἀριϑμοὺς τῷ abe imhactovt λόγῳ ὑπερέχοντας ἀλλή- 

hv, οἷον τὸ α΄, τὰ β΄, δ΄, η΄, tc’, AB’ καὶ ἐφεξῆς ἀεὶ τοὺς διπλασίονας, 

ὅ ἕν πρὸς δύο, οὕτω καὶ δύο πρὸς τέσσαρα χαὶ τέσσαρα 

πρὸς ὀχτὼ χαὶ ὀχτὼ ie δεχαὲξ unt δεχαὲξ πρὸς τριάχοντα δύο χαὶ οὕτως 35 

τάχιστα γὰρ ἢ τοιαύτη αὔξεται ἀναλογία ἢ xata τοὺς πολλαπλα- 

20 σίονας λόγηυς. ἐπὶ ime τῶν ἐπιμορίων of οὕτως" οὐ γὰρ ὡς 6 δύο 

πρὸς τρία ἔχει, οὕτως ἔστιν ἐφεξῆς εὑρεῖν ὅτι χαὶ ὃ τρία πρός τινα ἔχει 
) wy 5» ~ ΕΣ s 5 ~ Vv 

ἄλλον χἀχεῖνος πρὸς ἄλλον, GAN ἐνταῦϑα χαὶ τ τς δεῖ, πῶς ἔστι μιὰ 
‘ 

s - ε ῳ ᾿ 5 1 , 
μεϑόδῳ εὑρεῖν, εἰ τύχοι, τοὺς ἐπιτρίτους ἀριϑμοὺς ἡ ἡμιολίους, ἣν. παραδί- 

dwow ὁ Νιχόμαχος. | 

ὁ φιλόσοφος ἔλεγεν, οὕτως ἐξηγεῖτο τὸ χωρίον. δεῖ φησιν ἐχκεῖσϑαι πλείονας ἀριϑμοὺς ἐκ μο- 

νάδος ἐν τῷ αὐτῷ πολλαπλασίονι λόγῳ. ἔστω διπλάσιον. οἷον, a B. ὃ. 7. τς. AB. ξὸ: ρχῆ- 

ove. χαὶ ἐφεξῆς. δυνατὸν γὰρ ἐπ᾽ ἄπειρον προϊέναι. καὶ ἔστιν ὡς ἡ μονὰς πρὸς τὸν 6, οὕτως 

6 βὶ πρὸς τὸν ὃ, χαὶ ὁ ὃ πρὸς τὸν ἢ, χαὶ ὁ ἡ πρὸς τὸν tc. καὶ ὁ tc νι: τὸν 1G. χαὶ 

ἐφεξῆς. ἐν οἷς τῆς τοιαύτης ἀναλογίας προϊούσης εἰς ἄπειρον, τάχιστα γίνεται 7] αὔξησις, κατὰ 

1 

ῃ 

τοὺς πολλαπλασίονας λόγους. οὐ γὰρ μόνον ἐν τῷ διπλασίῳ τοῦτο συμβαίνει, ἀλλὰ χαν τοῖς 
[4 

τριπλασίοις, καὶ τοῖς τετραπλασίοις, χαὶ τοῖς λοιποῖς ἅπασιν. ἐπὶ μέντοι τῶν ἐπιμορίων οὺς 

ὁ ἀλέξανδρος ὑπέϑετο, οὐδαμῶς. οὐ γὰρ ὡς ὁ β πρὸς τὸν 7 χαϑάπερ εἴρηται, οὕτως ἐστὶν 

ἐφεξῆς εὑρεῖν καὶ tov] πρὸς ἕτερόν τινα τῶν pet αὐτὸν, τὸν αὐτὸν λόγον ἔχοντα. ὅπως δὲ 

δεῖ εὑρίσχεσϑαι πλείονας ἐπιυορίους, ἐφεξῆς μεϑόδου δεῖ ἀρ ριϑμητιχῆς. ἣν ὃ νιχόμαγος ἐν τῇ 

εἰσαγωγῇ παραδίδωσιν a! 1 τὸν om. a? 2 οὕτω τριακόσια πρὸς διακόσια R 

5 ἐπιμόριον itemque vs. 4 U 4 d= R post yao add. τὸν R 5.6 ὁμοίως -- 

αὐτοῦ R (τὸν, quod hie quoque post γὰρ habet R, delevi): om. Ua? 6 ἡ--ἐστὶν om. R 

7 «at prius om. R 8 περὶ αὶ 9 zai ἃ": om. RU οὐδὲ a2: om. RU 

10 ταχίστην Ra? 10.11 τὴν γινομένην Ua? 12 ἐνόμισαν ἢ 13 post αὐτὸν 

add. pév R post ἔχουσαν add. τί τὸν ἀλέξανδρον μιχρὸν ὀπίσω κατητιάσω, τὸν ἐπι- 

μόριον ἀριϑμὸν εἰπόντα πολλαπλάσιον, ὅμοιόν τι χαὶ αὐτὸς ἀγνοήσας ἐνταῦϑα ἀγνόημα. ἰδοὺ 

τὸν πέντε τοῦ τρία ἐπιμόριον εἶπας, ἐπιμερῆ ὄντα τῷ γένει, ἢ τῷ εἴδει ἐπιδιμερῇ. τὸ δὲ δίμοιρον 

εἰπεῖν σε, οὐχ ἐδυσώπησεν ἐπιδιμερῇ τὸν πέντε τοῦ τρία εἰπεῖν Ua? οὖν om. R 

16) re, corr U2 17 post xat alt. add. 6 R 19 ἡ, alt. om. R 

20 6 om. U 21 ὅτι χαὶ om. Ua? 22 ἄλλον prius RU: μᾶλλον ἃ" 

χἀχεῖνο Ua 23 τοὺς om. U ἣν ex a! scripsi: ods RUa? 
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οὐχ ἐν δ} ται τὴν ἐλάττονα πρότασιν ἀποφατιχὴν εἶναι, διὰ τοῦτο οὐχ οἷόν 391 

τέ ἐστιν ἐν τῷ πρώτῳ σχήματι ἀποφατιχὸν συλλογισμὸν τῆς αἰτίας γενέσϑαι, 
εἰ μή, ὡς εἶπον. δύο ἀγπιστρος OOS παοιῃησίύβεί ὃα, τῆς τε ἀποφατιχῆς προτάσεως 
χαὶ τοῦ βυιυπεηδομ στα : ὅπερ δὴ εἶπον, ὅταν εἴπω ᾿ πᾶς avilpwros ζῷον, 

Vv 

Ξ 
> , ) ’ Ψ ΄ ΄ 3 

5 οὐδὲν ζῷον λίϑος, οὐδεὶς ἄρα ἀνϑρωπος λίϑος᾽, οὐχ ἐστιν αἴτιος ὁ μέσος 15 
΄ ~ ΄ 44 ΄ ΄ " ~ 7 \ ‘ ‘ a. 

ὥρος τοῦ συμπεράσματος an ἢ φύσις αὐτὴ τῶν ὅρων. τὸ μὲν γὰρ μηδὲν 

Qs 
~ ΄ ΄, ¥ es 7 

ζῷον λίϑον εἶναι ὁμοίως ἐστίν, ὥσπερ εἰ μηδὲ ξύλον εἶναι εἴποι τις 
~ v ~ ? Vv 

unde ἄλλο τι τῶν anes τὸ ζῴον᾽ τὸ δὲ λέγειν ᾿ πᾶς ἄνϑρωπος Cov’ οὐχ αἴτιον 
- - “ 48. 7 ‘ τ 

τοῦ μὴ εἶναι τὸν ἄνϑρωπον λίϑον, ἐπεὶ χαὶ un ζῷον ὧν ἠδύνατο μὴ εἶναι 
bd wv ~ 5 v > a ‘ 

10 λίϑος. ὅταν μέντοι εἴπω “οὐδεὶς ἀνϑρωπος ἄψυχον, πᾶς λίϑος ἄψυχον, οὐδεὶς 
A) ἄρα ἀνϑρωπος Aides’, αἴτιόν ἐστι τοῦ μὴ εἶναι tov ἀνϑρωπον λίϑον τὸ 

᾿ 

UNS Ae pa PY Hi Ak SEW ὦ ἢ = Wig . τῶ 

υηὸξ αφύχον ξιναι" ἐπειοὴ γὰρ γξνος εστι TOD ALUOD τὸ αῳύχὴν. οὐ μεξτε- “0 
SOX ~ ΄ © head 9 2 PS φ« 9 as » ~ 

χει ὃξ τοῦ γένους ὃ ἄνϑρωπος, διὰ τοῦτο οὐδέ τινος τῶν ὑπὸ τὸ γένος εἰδῶν 
, 5 ’ 5 ~ , ¢ ~ 

υεϑέξει, ὧν ἐστι τι 6 λίϑος. μόνως ἄρα ἐν τῷ ta σχήυατι ὁ τῆς 

2 "» ΄ ~ - - - ΄ 

p. 78628 Eotxact 6& at τοιαῦται τῶν αἰτιῶν τοῖς χα ὕπερ- 
‘ Ψ , 

βολὴν εἰρημένο 

Ξ τῇ > > 

“Ὃ μὲν φιλόσοφος τὸ τοῖς xa’ ὑπερβολὴν εἰρημένοις φησὶν sip7- 
~ ἢ , 5 \ tall 5 ~ Oe SY ‘ ΄ > \ 5» es 4 

20 σϑαι τῷ ᾿Αριστοτέλει ἀντὶ τοῦ “tots πολὺ διεστηχύόσι χαὶ ἐξηγητιχὸν τούτου 
~ , 5 ‘ Ves > 

τὸ ἐπιφερόμενον εἶναι τοῦτο γάρ, φησί, λέγω τὸ xa)’ ὑπερβολὴν τὸ ἀπο- 

στήσαντα τὸν μέσον ὥρον τῆς προσεχοῦς αἰτίας οὕτως εἰπεῖν, τουτέστι 
:0 — Uy προσεχῆ αἴτιον εἶναι τὸν μέσον ὅρον ἀλλὰ πορρωτέρω. οὐ τοῦτο δ᾽ gun 

δοχεῖ ἣ λέξις ΟΠ ει τα αὐτὸ γὰρ τοῦτο τοῦ περὶ τούτου λόγου ἀρχόμενος 
» \ LAS: ed ἊΝ \ , Ve ἔπε bb) we , ~ 

SLONXS, TO ἐφ᾽ ὧν δὲ TO μεσὸν ECW τίϑεται 5 τούτεστι πορρῳ τὴς TOOGS- bo σι 

- 37 \ ¢ » - - , tv \ ΄ v ῳ 

χοῦς αἰτίας τὴν ϑέσιν ἔχει. ἐν οὖν τῷ λέγειν ᾿“ἔοιχε τὰ πόρρω αἴτια τοῖς 
, ‘SS: ) “ἋἋ 5 yy ΄ “5 > o \ ΄ ΄ 

πόρρωϑεν αἰτίοις᾽ πολὺ τὸ ἀναχόλουϑον φαίνεται. ἀλλ᾽ ὅπερ χαὶ 6 Θευΐ- 
, ~ 3 Vv. > a 5 ~ 

στιός φησι, τοῦτ᾽ ἔστιν ἴσον “τοῖς Ex τοῦ περιόντος χαὶ ex περιουσίας hau- 
\ βανομένοις᾽. ἤρχει γὰρ πρὸς τὸ O27 εἴξαι μὴ ἀναπνεῖν τὸν τοῖχον τὸ εἰπεῖν ὅτι 

° meh 3 Me Ξ aN ἈΝ S A a >. -- π eS Ce yes \ 2 or 

80 πνεύμονα οὐχ ἔχει᾽ τὸ GE διὰ τὸ μὴ εἶναι ζῷον πρὸς ὑπερβολὴν χαὶ ex 35 
lA ΄ \ ‘ 

περιουσίας εἴληπται. ὁμοίως τὸ μὲν τὰ νότια ϑᾶττον δύνειν διὰ τὸ ἐλάτ- 
ec Snes, 

{ 
Tova ἔχειν τὴν ὑπὲρ γῆς περιφέρειαν txavov εἰς ἀπόδειξιν. τὸ δὲ ex τοῦ 

3 ποιησόμεθα R 4 oR πᾶς avdownos a: πάντα ἄνϑρωπου RU ὃ λίϑον 

Peel πὶ 6 αὕτη libri 7 εἴπη R ὃ περὶ R 11 tod Ua: τὸ R 

14 μόνος U 19.20 εἰρῆσϑαι τῶ ἀριστοτέλει al: εἰρῆσϑαι τὸν ἀριστοτέλην S: om. RUa? 

20 τούτου ἐξηγητιχὸν a! 21 εἶναι, sed ante τὸ ἐ, Sal: ἔλεγε RUa? τοῦτο---ὑπερβολὴν 

om. a! 22 οὕτως om, a! εἶπε a? 23 εἰπεῖν conicio 24 tod—Adyov Sa: 

om. RU Tpoupyopevos R 25 etonxe] p. 7813 τὴν ϑέσιν Sal: om. RUa? 

26 ἔχοι U: ἔχοιεν, om. ἐν a? οὖν Ral: ὅτι, sed post λέγειν Ua? τῷ RU 
27 πολὺ---φαίνεται Sal: om. RUa? ἀλλ᾽ εἴπερ R: ἀλλὰ περὶ τούτου a! Θεμίστ. 

p- 21..28 28 τοῦτ᾽ ἔστιν ἴσον scripsi: τουτέστιν ὅσον R: τουτέστιν ὃ [[45: τὸ tots nad? 

ὑπερβολὴν εἰρημένοις, ἴσον ἐστὶ τῷ εἰπεῖν al τοῖς om. R zat RUa?: ἤγουν a! 

80 τὸ alt. S: tod RUa 32 ὑπὸ R post δὲ add. zat U éx τοῦ RU: διὰ τὸ a 

Comment, Arist. XII 3, Philop. in Anal. Post. ἵν τῷ 
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πορρωτέρω εἶναι τοῦ βορείου πόλου ἐχ τοῦ μᾶλλόν ἐστιν. εἶτα χαὶ ἐξηγού- 39r 

μενος, τί ἐστι τὸ χα Dd’ ὑπερβολήν, ἐπήγαγεν ὅτι τὸ πλεῖον ἀποστήσαντα 
τὸν μέσον ὅρον, τουτέστι πορρωτέρω τῆς χυρίως αἰτίας, οὕτως εἰπεῖν τὸν 
λόγον, τουτέστιν οὕτως ἐστὶν ἢ ὑπερβολή. εἰ yap διὰ τὸν μέσον ὅρον ὃ 40 

5 συλλογισμὸς χαὶ οὗτός ἐστιν αἴτιος τοῦ συμπεράσματος, 6 Ex τοιούτων ὅρων 
ἐχ τοῦ περιόντας δείχνυσιν: εἰ γὰρ συνῆχται τὸ συμπέρασμα διὰ 

υέσου πόρρω ἃ Boe τῆς αἰτίας, πολλῷ μᾶλλον δι’ αὐτῆς τῆς αἰτίας 

δειχϑείη ἄν. τὴν τοιαύτην, φησίν, αἰτίαν χαὶ ᾿Ανάχαρσις ὃ Σχύϑης ἀποδέ- 

δωχε τοῦ uy εἶναι ἐν Σχύϑαις αὐλητρίδας" ἐρωτηϑεὶς yap εἰ μὴ εἰσὶν ἐν 

10 Σχύϑαις αὐλητρίδες, ἀπεχρίϑη “οὐδαμῶς, ἐπειδὴ οὐδὲ ἄμπελοι᾽. πόρρω γὰρ 

χαὶ οὗτος ἀποδέδωχε᾽ προσεχὲς μὲν γὰρ αἴτιον τοῦ μὴ εἶναι ορ πο τος 45 

τὸ uy μεϑύσχεσϑαι, τοῦ δὲ μὴ μεϑύσχεσϑαι τὸ μὴ εἶναι ἀμπέλους. φέρεται 
ὃξ τοῦτο ἐν τοῖς ἀρχαίοις ἀπομνημονεύμασιν. 

΄ 

».78b34 Ἄλλον δὲ τρόπον διαφέρει τὸ διότι τοῦ ὅτι τὸ δι᾿ ἄλλης 
᾿ ‘ ‘ ‘ | 

15 ἐπιστήμης ἑχάτερον 

5» , σ Ν σ a , \ A a 7 ’, ~ κ 5 

Εἰπών, ὅτι τὸ ὅτι διαφέρει χαὶ τὸ διότι Extstactha: πρῶτον μὲν ἐν 

τῇ αὐτῇ ἐπιστήμῃ. ἐνταῦϑα τὴν ἀπόδοσιν ἐποιήσατο εἰπὼν ἄλλον δὲ τρόπον 

τὸ δι᾿ ἄλλης ἐπιστη μῆς ἃ ἑχάτερον te pee ὅσαι οὖν. φησί, τῶν ἐπιστη- 

μῶν ὑπαάλληλοί εἰσιν, οὕτως res χαὶ οἱ μὲν τῆς χατωτέρω ἐπιστήμης 

20 συλλογισμοὶ τοῦ ὅτι εἰσίν, of δὲ τῆς ἀνωτέρω τοῦ διότι. οἷον λέγει ὁ ὀπτιχὸς διὰ 
τί τὰ | μὲν πόρρωϑεν δρώμενα es. φαίνεται, τὰ δὲ ἐγγύϑεν μείζονα" 395 

χαὶ ἀποδίδωσι τούτου τὴν αἰτίαν λέγων ὅτι τὰ ὑπὸ μείζονος γωνίας δρώ- 

ὑενα μείζονα φαίνεται, τὰ δὲ ἐγγυτέρω ὁρώμενα τὰ αὐτὰ ὄντα ὑπὸ μείζονος 

Ἰωνίας δρᾶται ἢ ὅτε πόρρωϑεν ἣν. οἷον ἔστω τὸ ὁρώμενον μέγεϑος τὸ 

τὸ ὃὲ duua πρὸς τῷ A σημείῳ, ὄψεις δὲ αἱ ἐξιοῦσαι ἐχ τοῦ ὄμματος τῷ σι — 
ε 

χαὶ προσβάλλουσαι τῷ δρατῷ, χαϑ᾽ ἃς χαὶ γίνεται ἢ ἀντίληψις, at Al’, ΑΔ. φι 

5 ~ a \ » A ΄ , ΄ A ae 

ἀποτελεῖται δὴ τρίγωνον βάσιν μὲν ἔχον τὸ δρώμενον μέγεϑος τὸ I’A, 
5 \ a \ f mite rene 5) 2 \ ΦΧ 3/4 

πλευρὰς 62 τὰς AA, AL ἀχτῖνας tas ἐχ τοῦ ὄμματος, χορυφὴν δὲ αὐτὸ 

τὸ ὄμμα, οἷον τὸ A. ἐὰν οὖν χινηϑῇ τὸ ὄμμα χαὶ γένηται ἐγγυτέρω τοῦ 

30 ὁρατοῦ, οἷον χατὰ τὸ B σημεῖον, ἕτεραι εὐϑεῖαι προσβάλλουσιν [ἐν] τῷ ὁρατῷ, 

1 post μᾶλλον add. ἤγουν ἐκ περιουσίας a 2 τὸ prius Sa: om. Ra ὅτι om. a 

ἀποστήσαντα --ὃ πορρωτέρω Sa: πορρωτέρω ποιήσαντα tov μέσον ὅρον RU 3 post 

αἰτίας add. τῷ yao a 4 τουτέστιν οὕτως ἐστὶν ἡ U: οὕτως ἐστὶν ἡ R: δείκνυται ἡ τοῦ 

λόγου ἃ 5 ἐστιν om. R 7 πόρρω Sa: om. RU ἀφεστηχὸς U διὰ τῆς 

αἰτίας αὐτῆς ἃ 8 τὴν om. R 9 μὴ alt. RU: οὐχ a 10 οὐδαμῶς ἃ: om. RU 

υηδ᾽ R 11 post ἀποδέδωχε add. τὸ αἴτιον τοῦ μὴ εἶναι ἐν σχύϑαις αὐλητρίδας ἃ 

post αἴτιον add. ἦν ἃ 13 δὲ om. R 16 εἰπὼν (om. R)—éedte (τι add. U)— 

μὲν RUa?: Tod διαφέρειν τὸ ὅτι χαὶ τὸ διότι al 17 ἐνταῦϑα τὸν λόγον ἀποδέδωχε 

διὰ τοῦ εἰπεῖν a! post τρόπον add. διαφέρει τὸ διότι τοῦ ὅτι al 19 ἐπάλ- 

ληλοι R 20 post διότι add. ἔστω δὲ καὶ ἐπὶ παραδείγματος a 21 ἐγγύϑεν δὲ U 

μείζω ἃ 22 τούτων R 24 ἔστω δὴ, Om. οἷον a 26 ἐμβάλλουσαι U 

χαϑὼς U ἡ ἀντίληψις γίνεται ἃ 27 co R 29 ἐγγύτερον R 30 ἕτεραι 

Ua; ὅπερ at R: ἀφ᾽ οὗπερ a! προσβάλλουσαι Ua? ἐν delevi ef. vs. 26 p. 179,3 
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αἱ BA, BI’, ἀποτελοῦσαι ἕτερον τρίγωνον, τὸ ΒΓΔ, οὗ χορυφὴ μὲν πάλιν 89ν 
τὸ B, βάσις δὲ τὸ ὁρώμενον μέγεϑος τὸ [Δ, πλευραὶ δὲ αἱ ΒΓ, ΒΔ ax- 
τῖνες αἱ ἐκ τοῦ ὄμματος προσβάλλουσαι τῷ ὁρατῷ. ἔστιν οὖν δύο τρίγωνα 10 
βάσιν μὲν ἔχοντα τὴν αὐτὴν χορυφὰς δὲ χαὶ πλευρὰς διαφόρους. ὅτι μὲν 

5 οὖν τὰ ἐγγυτέρω ὁρώμενα ὑπὸ μείζονος γωνίας δρᾶται, λέγει ὁ ὀπτιχός. 
διὰ τί μέντοι ἢ ὑπὸ ΓΒΔ γωνία μείζων ἐστὶ τῆς ὑπὸ TAA, οὐχέτι 6 
ὀπτιχὸς δείχνυσιν ἀλλ᾽ ὃ εξωμέτρης, ὅτι ἐὰν τριγώνου ἐπὶ μιᾶς τῶν πλευ- 
ρῶν ἀπὸ τῶν περάτων δύο εὐϑεῖαι ἐντὸς συσταϑῶσιν, af συσταϑεῖσαι τῶν 
λοιπῶν τοῦ τριγώνου πλευρῶν ἐλάττους μὲν ἔσονται, μείζονα δὲ γωνίαν 15 

10 περιέξουσιν. ἃ δὲ ἡμῖν εἰς τὸ προχείμενον ϑεώρημα ἠπόρηται, τὸ ὀπτιχόν 
φῆμι, ἐν μὲν τοῖς συμμίχτοις ἀπογέγραπται ϑεωρήμασιν, ὧν νῦν περιττὸν 

~ \ \ \ ~ Ve υνησϑῆναι διὰ τὸ μὴ τοῦ προχειμένου ἔξω ποιεῖσϑαι τὸν λόγον. 

p. 18.817 Καὶ τὰ μηχανιχὰ πρὸς στερεομετρίαν. 
σ ‘se , Ξ Ν ‘ ‘ 3 ’, > » 

ριαξ, οτι ͵ μὲ περι τὰ εἐπιπεοὰ 20 Διαφέρει στερεομετρία γεωμετι 
» ἐπ > \ ΄ > Ν / ΄ 15 ἔχει, ἥ δὲ περὶ τὰ στερεά. ἔστιν οὖν ὑπὸ τὴν στερεομετρίαν ἢ 

.. 78388 Καὶ τὰ φαινόμενα πρὸς ἀστρολογιχήν. 
] ' if i 

‘ Φαινόμενα λέγει thy Bee τὴν τῶν φαινομένων ὑπὸ τῶν 
ναυτῶν γινομένην, olov ὅτι τῇδε τῇ ἡμέρᾳ τόδε τὸ ἄστρον ἐπιτέλλει, χαὶ 

20 τῶν ἄλλων πάντων ὧν ἐχ παρατηρήσεως ἴσασιν. αὐτὴ μὲν οὖν τὸ 
ὅτι μόνον οἶδεν, ἢ τῶν ναυτῶν φημι παρατήρησις" ἢ δὲ ἀστρονομία χαὶ 90 
τὰς αἰτίας τούτων ἀποδίδωσι. 

Ρ. 8539 Σχεδὸν δὲ συνώνυμοί εἰσιν ἔνιαι τούτων τῶν ἐπι- 
στη" ῶν. 

oy 

Υ ~ , v ΄ , , 5 

25 Καλῶς εἶπε σχεδόν᾽ οὔτε γὰρ πάντῃ συνώνυμοί εἰσιν, ἐπεὶ a 
> , > Ὧν» \ 

αὐταὶ dv ἦσαν, οὔτε πάντῃ ὁμώνυμοι" οὐδὲν yap ἂν εἶχον χοινὸν πρὸς 

1 ἀποτελοῦσιν a? 2 By, τὸ R: βγ, βὸ ἃ 3 αἱ om. U 5 ἀττιχὸς itemque vs. 7 R 
6 B76 R ἐστὶ Ra: ἐπὶ U yon R 8 post ἐντὸς add. τοῦ τριγώνου a 

11 φημι scripsi: φησιν libri 12 post μὴ add. περὶ R ce Ua 13 στερεωμε- 

τρίαν itemque in seq. ὦ libri 14 ἡ στερεωμετρία τῆς a 18 ἔχει RU: τὴν σχέψιν 

ποιεῖται ἃ οὖν Ua: ὧν R ὑπὸ τὴν στερεωμετρίαν ἡ Ua?: ἢ στερεωμετρία R idem- 

que, post quod add. ἀρχοειδεστέρα τῆς μηχανιχῆς . ἣ γὰρ a! 16 ἐχείνη RUa?: ἐν τῇ 

στερεωμετρίᾳ a! αἰτίαις R: αἰτίας al χέχρηται a! 17 lemma om. ἃ 

18 τὴν alt. post φαινομένων colloc. a 19 post zat add. περὶ a 20. ὧν scripsi 

ef. p. 181,24: ἅπερ a: om. RU αὐτὴ μὲν οὖν RU: ἀλλ᾽ ἡ μὲν μὲν (sic) ναυτῶν παρα- 

τήρησις ἃ 20. 21 τὸ ὅτε Ua: ὅτι τὶ ὅτι R 21 ἡ -- παρατήρησις om. R: περὶ ὧν 

οἷδεν a 22 παραδίδωσι ἃ 23 ἔνιαι post ἐπιστημῶν colloc. ἃ 25 post εἶπε 

add. τὸ a οὐ a 25.26 ἐπεὶ (ἐπειδὴ R) αἱ (atom. U) αὐταὶ ἂν ἦσαν (avivur. sic 
R) RU: εἰσιν, ἀλλ a 26 οὔτε Us οὐδὲ Ra πάλιν a post ὁμώνυμοι add. 
εἰ yap ἦσαν ὁμώνυμοι a yap om. Ua 

12" 



ἀστρολογίαν εἶναι γνῶσιν 

ὅρον τῆς τε ναυτιχῆς ἄστρο 

p. 79a] 

Ἢ μὲν τῶν [Πυϑαγορείων μουσιχὴ hoyw τὴν 

Ἧ 
Δ o 

τὸ ἡρμοσμένον χρίνει᾽ διόπερ αὕτη μὲν 
αἰσϑήσει" 

΄ ΄ ΄ id aX 

ἢ ἁρμονία, Ἢ os 

My 10 χαλῶς τις αὐτοὺς ἐπισχώπτων φησὶν 

p. 7924 

hoo ϑεωροῦντες πολλαχι - 
> 

sf. 

οὐῦευ ρ “ὥσπερ γὰρ ὃ 
ε 5 ΄ 

15 ἡμίονον ὠγχωμένην 

ὅτι οὐδ > ~ , , 

Gas ἥτοι τῷ χαϑόλου λόγῳ, 
΄ , 7 x. c 

ἡμίονος. οὕτω χαι αἱ 

οὖσι Ot ἀνεπιστασίαν, τὸν χαϑόλου λόγον sidutat. 

ANALYT. POST. 

éytot δημὠδης υσιχὴ αἰσϑήσε ὑέντοι δημώδης μουσιχὴ αἰσϑήσε 

113 [Arist. p.78>39 798 1. 4. 6] 

ΕῚ , ἔν δε = Lae = λον ΔΙῚ bax LS. > 

ἀποδώσει τούτων τοὺς AOYOUS, χοηινοὺς ὀοψεται τοὺς OPLOWOvS" οἷον 
͵ 

τῶν γινομένων χατ᾽ οὐρανόν, χοινὸν 
ie \ ~ 

hoytas xat μαϑηνατιχῆς. 

Kat douovexy ἥ te μαϑηματιχὴ καὶ ἢ χατὰ τὴν ἀχοήν. 
ig 7 . 

ἁρμονίαν διαχρίνει, οὐχ 
, ‘ 

ι μόνῃ τὸ ἀνάρμοστον χαὶ 
σ μόνον τὸ ὅτι οἷδεν, οἷον ὅτι σύμφωνος 

\ \ a ΄ ΄-΄Ἕ ὃν ΄ ΄ A \ 

υαϑηματιχὴ χαὶ τὸν λόγον διὰ τί σύμφωνος. διὸ χαὶ 

ὅτι ὦτα τοῦ νοῦ προηγήσαντο. 

7 5 , la oa y ΄ 

Καὶ πολλάχις οὐχ ἴσασι τὸ ὅτι, ὥσπερ οἱ τὸ χαϑό- 
- > σ 5 Vv δι 9 

για τῶν χαϑ ἔχαστον οὐχ ἴσασι Or 

΄ ΄ ΄ 

LL ἡμίονος 

3 ΄ 

επιστη- 

, [4 ν 

Ξμία χυει TAO0V 

τοῦ διότι ἐπιστῆμαι πολλάχις TO χατὰ μέρος αγνο- 
> , ΄ 

οἷον πολλάχις ὃ μου- 

σιχὸς συμφώνου ἁρμονίας ἀχούσας οὐχ οἶδεν εἰ σύμφωνος, χαΐίτοι χαϑόλου 

olde τίνες οἱ σύμφωνοι λόγοι. ὁμοίως 

τῶν ἄστρων τὰ συνανατείλαντα τοῖς 

πολλάχις ἑωραχὼς τὸν Tadoov πρὸ 
προανατεῖλαι τοῦ Ἡνιόχου χαὶ διὰ 
» ΄ - \ ΄ \ 

ανεπιστασιαν TOD XATH υξρος χα! 

Lo σι 

᾿Επειδὴ εἶπε 
~ 5 Ἁ 

τιχῶν, αἰσϑητιχὰς 

1 χαταγίνονται ἃ: χαταγίνεται RU 

συλλογισμοὺς R: utrumque a?: τούτους 

5 ante dpp. add. 7 RU: om. a Arist. 

12 ἕκαστα R 14 post ὁ add. μὴ a! 

16 ἤτοι Ra?: 7%, sed ante 15 μὴ Ua! 

add. ζῶον οὐχ ἔστιν ἃ 

λόγον om. a! 
post παρὸν 

τὸν τοῦ U: tod R: τὸ a! 

19 

20. 

24 

χαὶ ὕστερα ἀνατέλλουσι. καὶ πρότερα al 

εἰ σύυιφωνοι ἃ post χαίτοι add. τὸ 

91 βόρεια ἄστρα R 22 δυνατὰ R 

τοῦ] τούτοις R χατὰ---διότι Om. al: 

27 post εἶπεν add. ὅτι R 

διότι 

\ σ - > ~ > 

τὸ ὅτι τῶν αἰσϑητιχῶν etvat, 

χαλῶν ἁρμονιχὴν τὴν χατὰ τ 

2 ἀποδοίη a 

18 post ἀνεπιστασίαν add. χαίτοι ye a 

ἕτερον καὶ [ὶ 

25 post δὲ add. zat R 

τοῦ ὅτι, sed post εἶναι U 28 τὴν κατὰ Sa: τε γὰρ zat RU 

χαὶ 6 ἀστρονόμος εἰδώς, ὅτι τὰ Bosra 

νοτίοις ὕστερα δύνουσι τῶν νοτίων, 

τοὺ Ἡνιόχου δύντα οἴήσεται χαὶ 
τοῦτο χαὶ πρὸ αὐτοῦ δῦναι δι’ 

τὰ νοτιώτερα ϑᾶττον δύνουσιν. 

, 
ε τι ὄντα τὴν οὐσίαν χέχρηται 

διότι τῶν υαϑημα- 

iv ἀχοὴν χαὶ ἀστρολογίαν 

Naf τοὺς ὁρισμοὺς U: 

4 post ναυτιχῆς add. χαὶ ἃ 

16 ἡμίονος χύει 1 
τὸν 

. ‘ Cie | r > ar Nie. ΄ Σ 
περὶ τὰ αὐτὰ χαταγίνονται. εἰ GF χαὶ ὁλοσχερέστε- 395 

90 

35 

40 

45 

50 

TODS 

τὸ ὅτι μόνον a 11 χαϑάπερ a Arist. 

15 ὑπολάβοι ἂν RUa?: ἐνδέχεται ὑπολαβεῖν a! i C ὶ 

7 a: ἣ γοῦν RU 
a’: 

18.19 οἷον καὶ 6 μουσιχὸς πολλάκις a 

U 20 εἰδὼς a 

22.23 zal τὸ zpoavatetvar R 

zat om. U 

ϑᾶττον RUa?: τῶν βορείων, 

ὄντα] ϑᾶττον R 
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, 9; ΞΕ 50 , a aa ams Ξ τ EA | ΄ { , a A 

τὴν ναυτικήν, ἐνταῦϑα βούλεται εἰπεῖν τίϊννες εἰσὶν αἱ μαϑηματιχαί, ὅτι 40: 

ὅσαι τῶν ἐπιστημῶν ἄλλο μέν τί εἰσι χατ᾽ οὐσίαν, οὐ χέχρηνται μέντοι 
TF ἐχείνῳ ἀλλὰ μόνον τὸ εἶδος ἀποσυλῶσι τῆς ὕλης αὐτῆς, μαϑηματι- 

Ἂν, Ὁ ΟΣ . \ Ἁ =! / ‘ ‘ is ‘ ‘ , ‘ χαὶ λέγονται. ναυτιχὴ μὲν γὰρ ἀστρολογία καὶ μουσιχὴ ἢ χατὰ τὴν ἀχοὴν 

οὐ τοῖς εἴδεσι χέχρηνται ἀλλ᾽ αὐτῇ τῇ οὐσία τῶν πραγμάτων" αἱ μέντοι or 

cr μαϑηματιχαὶ τοῖς εἴδεσι μόνοις, oddauas τὴν οὐσίαν ἐπιλογιζόμεναι οὐδὲ 

αἰσϑήσει προσχεχρηρέναι. 

\ 

ς τὴν ὀπτιχήν, ὡς αὕτη πρὸς THY YEw- 
Ὁ 

ν \ 

p. 79910 Ἔχει δὲ χαὶ π 

μετρίαν, ἄλλη πρὸς ταύτην. 
ΠῚ , "ΑΝ ad 4 ie 9 , Ν αἱ : ~ Ἁ 

10 Ὅν λόγον ἔχει, φησίν, Ὦ ὀπτιχὴ πρὸς τὴν γεωμετρίαν, τοῦτον τὸν 
λόγον ἔχει ἑτέρα τις ἐπιστήμη πρὸς τὴν ὀπτιχήν. χαὶ 6 μὲν ᾿Αλέξανδρός 

oO δ ~ v o v φησιν ὅτι ἢ ἐπισχεπτομένη τὸ περὶ τῆς ἴριδος ϑεώρημα οὕτως ἔχει πρὸς 10 
5 ΄ ε Vv ε 

τὴν ὀπτιχήν, ὡς ἔχει ἢ ὀπτιχὴ πρὸς τὴν aa les ey γὰρ ἢ υὲν γεω- 
/ 7 = ~ ~y f ᾿ 

μετρία μόνοις χέχρηται τοῖς εἴδεσιν ἄνευ τῶν ὑποχειυξνων, ὁ μέντοι ὀπτιχὸς 

15 τὴν ἐν τῷ ἀέρι εὐθεῖαν παραλαμβάνει, ἥτις ὑποχείμενον ἔχει τὰς ὄψεις φυσι- 

“OY οὖσα σῶμα, χαὶ λαμβάνει 7 Ἄρει μὲν μόνον τὸ ὅτι, ἢ OS γεωμετρία χαὶ 

τὸ διότι δείχνυσιν, οὕτως ἔχει χαὶ ἢ τὸ ϑεώρημα τῆς ἴριδος ἐξετάζουσα πρὸς 

αὐτὴν τὴν ὀπτιχήν. τίς ἀέντοι ἐστὶν αὔτη ἢ ἐπιστήμη καὶ ὑπὸ ποίαν τῶν ἐπ'- 

στηυῶν τελεῖ, οὐχέτι φησίν. ὁ έντοι Πρύχλος ἔλεγξ τὴν χατ Brea ἣν δηλοῦν 

20 αὐτόν᾽ χατοπτριχῆς γὰρ τὸ ani τῆς ἴριδης ϑεώρηυασ. ἢ γὰρ χατοπτριχὴ 15 
> , - 5 ΄ AY \ ΄ - ‘ , , 

περὶ ἀναχλάσξων ποιεῖται τοὺς λόγους ὃ OF ὀπτιχὸς ὁποῖα τὰ συμβαίνοντά 
‘ 

φησι ταῖς ὄψεσι. χαὶ χέχρηται τοῖς τοῦ ὀπτιχοῦ ὁ xatTONTOLADS’ ὃ μὲν γὰρ 

ἁπλῶς λαμβάνει τὰ συμβαίνοντα περὶ τὴν tow, ὅτι τρίχρωυος, ὅτι οὐ 
> ~ Ρ ΟΦ a) σ 

πλείονες δυοῖν, ὅτι οὐδέποτε μείζων ἡυιχυχλίου γίνεται! χαὶ τὰ ὅμοια ἃ 
~ i s ~ , 5 ? Ja) A 

5 φυσιχοῦ εἰδέναι" διὰ τί μέντοι τοιαῦτα γίνεται, ὑπτιχοῦ. ὁ δὴ χατοπτριχὸς 9 

οὕτως ἔχε: πρὸς τὸν ὀπτιχόν, ὡς ὁ ὀπτιχὺς πρὸς τὸν γεωμέτρην. ὅτι GE 30 

τὸν χατοπτριχὸν δηλοῖ ἐν τούτοις ὁ ᾿Δριστοτέλης, ἐπιστοῦτο ὁ []ρόχλος ἐξ 

1 post τὴν add. χατὰ τὴν Ua post ναυτιχὴν add. εἶπεν RU: om. Sa post μαϑη- 

ματιχαί add. zat Ra 3 fort. ἐχείνῃ ἀλλὰ μόνοις τοῖς εἴδεσιν ἀποσυλῶσαι 4 γὰρ 

om. R 7 om. R 5 χέχρηται, post quod add. μόνοις χαϑ' αὑτὰ, a 8 πρὸς 

alt. supra zat scriptum U 10 éxt U 11 τις ἄλλη a περὶ R πρὸς τὴν 

ὀπτιχὴν ante ἑτέρα colloc. U 12 τὸ om. R πρὸς Ra: καὶ U 13 πρὸς 

τὴν a: πρὸς R: ἐπὶ U μὲν om. Ra 16 μὲν ἡ ὀπτιχὴ Ra χαὶ alt. 

om. R 17.18 πρὸς αὐτὴν thy ὀπτιχήν al: om. RUa? 18 τὸ μὲν tis (τὸ μέν τι R: 

τίς μέντοι scripsi)—19 φησίν Πα": ταῦτα μὲν ὁ ἀλέξανδρος a! 19 6 δὲ a! 

20 αὐτόν a? et ante 19 δηλοῦν S: αὐτὸς RU: τὸν ἀριστοτέλην a! ante χατοπτριχῆς 

add. φησι RUa?: om. Sal 21 τοὺς om. R ὅπως rae seripsi) — 22 ὄψεσι RUa?: 

περὶ τῶν ταῖς ὄψεσι συμβαινόντων ἐπισκοπεῖ al 23 συμπίπτοντα pr. ὕ πολύχρωμος 

pr. U: τρίχροος a 24 δυοῖν scripsi: δύο RUa 4 seripsi ef. p. 179,20: ἅπερ 

χαὶ al: om. RUa? 25 φυσιχὸς δύναται εἰδέναι. διότι αἱ μὲν ταῦτα R: δὲ 

ταῦτα al ὁπτιχοῦ Scripsi: χατοπτριχοῦ RUa*: ὁ ὀπτιχὸς ἐπίσταται a! ὁ δὴ 

scripsi: 6 δὲ RUa*: διὸ καὶ ὁ a! 20 ἐπὶ (ante τὸν y.) U 27 τὸν --- ἐπὶ τοῦτο 
; a aes ᾿ Wet: : ἜΝ τ τ Mie eae 

(ἐπιστοῦτο scripsi) ὁ πρόκλος RU: φησιν ὁ πρόκλος, τὸν χατοπτριχὸν ἐν τούτοις σημαίνει ὁ 

ἀριστοτέλης, βεβαιοῦται ἃ 
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> > , z \ \ \ “ , sa ἢ ἐς 
ὧν ἐπιφέρει ὃ ̓ Αριστητέλης᾽ τὸ μὲν γὰρ ὅτι, φησί, φυσιχοῦ εἰδέναι, τὸ 40: 

δὲ διότι ὀπτιχοῦ, ἢ Pare ἢ τοῦ χατὰ τὸ μάϑημα. διὰ (ap τού- 

των αἰνίττοιτο ἂν τὸν χατοπτριχόν" 6 γὰρ χατοπτριχὸς οὐχ ἁπλῶς ὀπτιχὸς 

ἀλλὰ χατὰ τὸ τῆς ἴριδος μάϑημα. τὸ δὲ τῆς ἴριδος μάϑημα περὶ τῆς τῶν 
5 ὄψεων ἀναχλάσεως διαλέγεται ὡς x χατόπτρων τινῶν τῶν ψεχάδων ἀνα- 

χλωμένων" τοιοῦτος ὃὲ ὃ χατοπτριχὸς περὶ τῶν ἐν τοῖς χατόπτροις ἐπὶ τῆς 

τῶν ὄψεων ἀναχλάσεως συμβαινόντων διαλεγόμενος. 

9418 Πολλαὶ δὲ χαὶ τῶν μὴ ὑπ᾽ ἀλλήλας ἐπιστημῶν ἔχουσιν % f i! χ 
\ 

οὕτως, οἷον ἰατριχὴ πρὸς γεω μετρίαν. 
\> > , \ ~ oa 5 X ~ a / \ ey τ , 

10 Εἶπε διαφέρειν tov tod ὅτι συλλλογισμὸν τοῦ διότι zat χαϑ' ἑτέραν 
χαὶ ἑτέραν ἐπιστήμην, χαὶ ἔδειξε πῶς ἐπὶ τῶν ὑπαλλήλων ἐπιστημῶν. νῦν οὖν 

δείχνυσιν ὅτι ἢ διαφορὰ αὐτῇ χαὶ ἐπί τινων μὴ ὑπαλλήλων οὐσῶν φαίνεται. 30 

οἷον, Hise ὃ μὲν ἰατρὸς λέγει ὅτι τὰ περιφερῆ THY τραυμάτων δυσ- 

απουλωτότερα τῶν ἐπιμήχων εἰσίν: τούτου ὃξ τὴν αἰτίαν ὃ γεωμέτρης λέγει; 
15 ὅτι ὁ ee τῶν ἰσοπεριμέτρων σχημάτων πολυχωρητότερός ἐστι. χαὶ 

yao ἀεὶ τῶν Sone ay τὰ πολυγωνιώτερα πολυχωρητότερα" χαὶ ἐπεὶ 
/ ΄ 

ὃ χύχλος τέλος ἐστὶ τῶν πολυγωνίων, διὰ τοῦτο πάντων ἐστὶ πολυχωρητό- 

τατος τῶν σχημάτων. δοχεῖ μὲν οὖν αὕτη ἢ αἰτία μὴ ὑγιῶς εἰρῆσϑαι 86 

χαὶ γὰρ ἐὰν δύο τραύματα λάβωμεν μὴ ἰσοπερίμετρα ἀλλὰ ‘ 

Ἃ \ ~ 

ὃ υὲν μεῖζον 
ay 

20 εὐθύγραμμον τὸ δὲ ἔλαττον χυχλοτερὲς χαὶ τὴν περίμετρον ἔχον ἐλάττονα 

χαὶ τὸ ἐμβαδόν, οὐδὲν ἧττον δυσαπουλωτότερον ἔσται τὸ περιφερές. αἴτιον δὲ 

τούτου τὸ uy παραχεῖσϑαι πλησίον τὰ ὑγιαίνοντα τῶν μορίων ἀλλὰ πόρρω 40 

χαὶ διὰ τοῦτο δυσχεραίνειν τὴν φύσιν συνάγειν αὐτά. διὸ χαὶ τέμνουσιν 

οἱ ἰατροὶ τὰ τοιαῦτα τῶν τραυμάτων χαὶ γωνίας ποιοῦσιν, ἵνα τὸ σχῆμα 

τῷ or 

4 , v \ ΄ , 34 Vv ~ 5 ΄ 

ἀφανίσωσιν: ἔνϑα μὲν γάρ εἰσι γωνίαι, ὀλίγου ὄντος τοῦ μεταξὺ διαστήματος 

τῶν ὑγιαινόντων μορίων δύναται διὰ τὸ μὴ πόρρω εἶναι τὰ ὑγιαίνοντα 

συνάγειν αὐτὰ ἢ φύσις χαὶ ἀπουλοῦν. ἔστι δὲ ἑτέρῳ παραδείγματι χρήσα- 
. 

+9) 

σϑαι εἰς τὰ προχείμενα, εἰ λάβωμεν ἰατρικὴν χαὶ ἀστρολογιχήν" 6 μὲν yap 4 

1 ὧν αὐτὸς ὁ ἀριστοτέλης ἐπιφέρει ἃ φησί om. ἃ 4 τότε (ante δὲ) U 

an yap? παρὰ τὴν--- ἀνάκλασιν a! 5 διαλέγεται ---τ ἀνακλάσεως om. al 

Ψαχάδων U 7 συυβαινόντων ἐΟΡΙΒΟΙ: συμβαίνουσι Ua®: συμβαίνει Ra! διαλεγό- 

s RUa?: διδάσχει, sed ante συμβ. al 10 εἶπε] p. 78634 χαὶ om. a 

Ee seripsi ef. p. 209,4: ἑκατέραν libri 11 post ἐπιστημῶν add. διαφέρουσι a ee) 

κ᾿ 

ς om a 12 post φαίνεται add. zat φησὶν Ua 13 φησίν om. a post μὲν 

add. yap U σωμάτων R: ἑλχῶν al 13.14 GrovrovAwtdtepx R 14 ἐπιμή- 

χων a?: ἐχείνων U: ἑλκῶν R: ἐν ἄλλοις σχήμασιν ὄντων a! εἰσίν om. al: ἐστι R 

15 post χύχλος add. πάντων a 16 det yap a 17 πολ ΛΟ Ων R 17.18 τῶν 

σχημάτων ἐστὶ πολυχωρητότατος, post quae add. διὸ καὶ τὸ περιφερὲς ἕλχος πλείονος δέεται 

χαιροῦ, ὡς χρονιωτέρας ἐν αὐτῷ τῆς ἀναπληρώσεως καὶ τῆς δογευλι οὐδὲ γινομένης ἃ 

19 ὑποϑώμεϑα a 20 zat thy RU: τήν τε a ἐλάττονα ἔχον a 

21 δυσαπουλωτότερον ἔσται ἃ: δυσαπούλωτόν ἐστι RU αἴτιον δὲ ἘΠ45: ὥστε οὐ διὰ τὸ 
5 3439 ” ΚᾺΔ wv τ 

πολυχωρητότερον εἶναι τὸ περιφερὲς, τοῦτο συμβαίνει. ἀλλ᾽ ἔοιχε μᾶλλον αἴτιον εἶναι al 

24 οἱ ἰατροὶ om. R 24.25 τὸ περιφερὲς ἀφανίσωσι σχῆμα a 27 post παρα- 

detypate add. ἀληϑεῖ a 28 ἐπὶ tod προχειμένου, ἐὰν a yap om. R 
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ao S > 

ἰατρὸς λέγει ὅτι at ἕβδομοι χρίσιμοι. διὰ τί μέντοι χρίσιμοι, οὐχ οἷδεν" 40: 
e 4 ’ / , 7 , aA ~ , 

ὃ wevTot ἀστρολάγος αἰτίας λέγει, λέγω δὴ τὰ τετράγωνα τῆς σελήνης 

σχήματα χαὶ τὰ τοιαῦτα ἄττα. 

ρ. 7941 Τῶν δὲ σχημάτων ἐπιστημονιχὸν μάλιστα τὸ πρῶ- 
- ς 2 
ὃ TOV EOTLY, 

, EN , DQ wP o > - » , ~ > 

Πρόχειται OLA τούτων OStEGL OTL OLXELOV ἔστι υάλιστα τοις STLOTYU.OVI- 

χοῖς τὸ πρῶτον σχῆμα, χαὶ τοῦτο πολλαχόϑεν δείχνυσι. χαὶ πρῶτον ἐχ 

τοῦ πάσας τὰς ἐπιστήυας, ὅσαι εἰσὶ τοῦ διότι, τούτῳ μάλιστα τῷ σχήματι 

τὰ οἰχεῖα θεωρήματα συλλογίζεσϑα!, σπανιάχις ὃὲ διὰ τοῦ δευτέρου σχήυα- 

10 τος, πρῶτον υὑέν, ὅτι αἰτιά ἐστι [χαὶ] μᾶλλον τὰ χαταφατιχά, ἐν δὲ τῷ AOV 

δευτέρῳ σΠΠ ττὶ οὐδὲν συνάγεται χαταφατιχόν, ἐν GE τῷ τρίτῳ συνάγεται 

αέν, ἀλλὰ μεριχὰ πάντα, a 65 αἴτια τῶν χαϑόλου εἰσί. σπανίως δὲ ἀπο- 

φατιχὰ συμπεράσματα αἱ οὖν ΠΕΡῚ συνάγουσιν, οἷον ὁ γεωμέτρης, ὡς ὅταν 

ἐπὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας δύο ταῖς αὐταῖς εὐϑείαις ἄλλαι δύο ἴσαι οὐ συστα- 

15 ϑήσονται ἑχατέρα ἑκατέρα πρὸς ἄλλῳ χαὶ ἄλλῳ σημείῳ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη τὰ 5 

αὐτὰ πέρατα ἔχουσαι ταῖς ἐξ ἀρχῆς εὐϑείαις᾽ " τοῦτο γὰρ ἀποφατιχόν ἔστι 
ν διὰ τοῦτο οἰχεῖον ἀποδείξει τὸ πρῶτον σχῆμα. cx τὸ ϑεώρημα. πρῶτον μὲν or 

δεύτερον δέ, ὅτι αἱ ἀποῦείξεις τὰ πολλὰ διὰ τῶν ὁρισμῶν γίνονται, “ἢ ὃὲ 

a g τῶν ὁρισμῶν ἐπιστήμην διὰ μόνου τοῦ πρώτου σχήματος ϑηρΞῦ 

20 δυνατόν. ἕχαστον γὰρ τῶν ἐν τῷ ὁρισμῷ ERE) OTE ἐν χαταφάσξι 
παραλαμβάνεται" ἐν ὃὲ τῷ δευτέρῳ χαταφατιχὸν οὐ δείχνυται. ἐν OF τῷ τρίτῳ 10 

¢ 3 

πάλιν χαϑόλου οὐ Gstavotat’ of 68 ὁρισμοὶ τῶν χαϑόληυ. μόνως οὖν διὰ τοῦ 

πρώτου σχήματος ἢ ἐπιστήμη τῶν ὁρισμῶν, ἀεὶ εὑρισχόντων ἡμῶν τὰ τῷ 
>) , ~ , Ἂ , oO » 

ὑποχειμένῳ ὑπάρχοντα χαὶ ἐπισυντιϑέντων τῷ γένει τὰς διαφοράς, ἕως οὗ 
δὰ ~ ΄ - ΄ > bt { A »-ἰ ¢ , 

25 ἐξισάσωμεν τῷ ὁριστῷ τὸν ὁρισμόν. οἷον ef βουληϑείημεν ὁρίσασϑα! τὸν 

ἄνϑρωπον, ζητοῦμεν πρῶτον τί τὸ γένος τοῦ ἀνθρώπου: εἶτα συλλογισάμενο! 

ὅτι ζῷον πάλιν τῶν διαφορῶν ξἐχάστην συλλογιζόμεϑα χαὶ ἐπισυντίϑεμεν τῷ 15 

Ἰένει, ἕως τὸ συναϑροισϑὲν ἀντιστρέψῃ πρὸς τὸ προχείμενον  χαὶ τοῦτό φασιν 

εἶναι τὸν ὁρισμὸν τοῦ ἀνϑρώπου. τὸ δὲ ξ 

80 ἀποδείξεως λαμβάνεται: οὐχ ἔστι γὰρ τῶν ὁρισμῶν ἀπόδειξις 
τὴς ναργειας οΞξι 

Ἰνωρίμους εἶνα! τοὺς ὁρισμούς, ἐπεὶ 
ἄρα ὑπογραφή τις. ἐκ δὲ τῶν ὁρισμῶν αἱ ἀποδείξεις. εἴη ἂν οὖν ὑπο- 

1 post ἕβδομοι add. τῶν ἡμερῶν ἐν τοῖς νοσήμασι ἃ 2 αἰτίας λέγει (inv. ord. R)— 

τῇ tywva RUa?: λέγει καὶ τὴν αἰτίαν, ὅτι διὰ τὰ τετραγωνιχὰ καὶ Ae eae al 3 τὰ 

οιαῦτα Ua?: ἕτερα Ra! ἅττα libri 10 zai delevi τὰ Sa: om. RU 

12 πάντα μεριχά ἃ εἰσί om. R 13 ὁ γεωμέτρης Sal: γεωμετριχὰ RUa* 

14 δυσὶ (ante ταῖς) a 15 ἑχά ies [δι τ 15 δ πρὸς Ra!: ἐπὶ Ua? ἄλλῳ χαὶ 

ἄλλῳ σημείῳ Sal: ἄλλο καὶ ἄλλο σημεῖον Ιὶ [18 16 ἐστι om. R 20 ἐν τῶ Sa: 

τῷ U: om. R ὁρισμῶν R 22 χαϑόλου πάλιν a 25 ἐξισάσομεν U 

28 ἀντιστρέψῃ scripsi: ἀντιστρέψοι U: ἐπιστρέψοι R: ἐπιστρέψῃ a an φαμεν 

29 τουδὲ R 31 τόπων U ἡ τῷ ὀγδ. βιβλ. τῶν Tor] c. 7 p. 1598 Ὁ sq. 

ἐνεργείας U 33 οὖν Sa: om. RU 
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ee φὴ ὁρισμοῦ ἢ eee ὁρισμός ἐστιν ὃ Ex τῶν nang Oy μὲν sthyu- 40ν 

μένος λόγος χαὶ χατ᾽ οὐσίαν ὑπαρχόντων, ἴδιος δέ τινος γινόμενος. δυνατὸν 20 
~ 

δὲ ual dx τῆς ὑπογραφῆς ταύτης συλλογίσασϑαι τ τῶν See οἷον 

τὸ ‘Cov λογιχὸν ϑνητόν᾽ λόγος ἐστὶν ἐχ τῶν χοινοτέρων μὲν εἰλημμένος 

5 χαὶ χατ᾽ οὐσίαν, ἴδιος δὲ ἀνθρώπου: τὸ δὲ ἐχ τῶν χοινοτέρων εἰλημμέ 

ἴδιόν τινος ὑπάρχον δρισμός ἐστιν ἐχείνου οὗ ἐστιν ἴδιον: τὸ ἄρα ζῷον 

λογιχὸν ϑνητόν᾽ ὁρισμός ἐστιν ἀνθρώπου. χαὶ χατὰ τρίτον 62 λόγον φησὶν 

οἰχεῖον μάλιστα ἐπιστήμῃ τὸ πρῶτον σχῆμα, ὅτι τοῦτο μὲν οὐδὲν προσ- % 

δεῖται τῶν ἄλλων σχημάτων, τὰ δ᾽ ἄλλα δεῖται τούτου. πᾶσα yey γὰρ 

10 ἀπόδειξις διὰ τῶν ἀμέσων γίνεται προτάσεων: ἐὰν μὲν οὖν ἔμμεσοι ληφϑῶσι 

προτάσεις χαὶ δέῃ ἑχάστην ἀποδεῖξαι λαμβάνοντας υέσον ὅρον, ἕως οὗ ava- 

Ἰάγωμεν εἰς τὰς ἀμέσους προτάσεις, οὐχ οἷόν τε δι’ ἄλλου σχήματος 

τοῦτο ποιῆσαι ἢ διὰ τοῦ πρώτου. οἷον τί λέγω; ἐν τῷ δευτέρῳ σχήματι 

ἔστω δεδειγμένον τι, χαὶ δέον ἔστω ἐχάστην τῶν ἔπαρε ἢ ἀποδεῖξαι. τὴν 

15 μὲν οὖν χαταφατιχὴν ὅτι διὰ μόνου THD πρώτου σχήματος Je eee δεῖξαι. 20 

σαφές" τὸ μὲν gp δεύτερον οὐδὲν χαταφατιχὸν συνάγξι, τὸ δὲ τρίτον οὐδὲν 

χαϑόλου. διὰ μόνου ἄρα τοῦ πρώτου Dales THY χαταφατιχὴν οἷόν TE 
fe 5 

δειχϑῆναι. ὁμοίως χαὶ thy ἀποφατιχήν᾽ ἐν μὲν γὰρ τῷ τρίτῳ οὐ δείχνυται, ἱ 
διότι τοῦ τρίτου μερικὰ τὰ συμπεράσματα" ἐν GE τῷ δευτέρῳ οὐχ οἷόν τε 

90 διότι ποὺς τὸ δειχϑῆναι τὴν SP ean “ΠῚ (XT, χαταφατιχῆς προτάσεως (Ex 

γὰρ δύο ἀποφατιχῶν οὐδὲν δείχνυται), ἐχείνην ὃὲ τὴν χαταφατιχὴν πάλιν 8ὅ 

ἀδύνατον δειχϑῆναι εἰ μὴ διὰ τοῦ πρώτου σχήματος: uy δειχϑείσης δὲ 

ἐχείνης οὐδὲ ἢ; ἀποφατιχὴ δείκνυται, χωρὶς εἰ μὴ ἄμεσος εἴη χαὶ αὐτόπι- 

στος ἢ χαταφατιχὴ πρότασις. χαὶ ἄλλως" δέδειχται ἐν τοῖς Προτέροις 

25 ἀναλυτιχοῖς ὅτι οἱ ἐν τῷ δευτέρῳ χαὶ τρίτῳ σχήματι συλλογισμοὶ οὐχ 
: : 

ἔχουσι τὸ ἀναγχοῖον φαινόμενον, τελειοῦνται ὃὲ τῇ εἰς τὸ πρῶτον σχῆμα 4 

ἀναγχωγῇ. “at διὰ ταῦτα ἄρα οἰχεῖον ἐπιστήμῃ τὸ πρῶτον σχῆμα. 

ς > > rs 5) , 

p. 79222 “Ὥστε χἂν διὰ τοῦτ ety μάλιστα ἐπιστημονιχόν᾽ χυριώ- 40 
\ Sa δ DT Sr ~ 

τατον Ἰὰρ TOD εἰδέναι τὸ διότι ϑεωρεῖν. 
\ 

30 Ei ἢ ἀπόδειξις μᾶλλον τῆς αἰτίας ἐστὶ συλλογισμός, at δὲ τὰς αἰτίας 

συλλογιζόμεναι ἐπιστῆμαι τούτῳ μάλιστα τῷ σχήματι χέχρηνται, σπανιάχις 

ὩΣ (η΄ τῷ δευτέρῳ, κυριώτατον ἂν εἴη μάλιστα χαὶ οἰχεῖον πρὸς ἐπιστήμην 

τοῦτο TO OY TUG. 

2 γενόμενος R 3 τὸν ὁρισμιόν, om. περὶ a 5 post χοινοτέρων add. μὲν 8 

6 post ἴδιον prius add. δὲ 5 9 τούτου δεῖται U 10 post ληφϑῶσιν add. at a 

11 δέῃ Sa: δέοι RU λαμβάνοντα R: λαμβάνομεν al 11.12 ἀγάγωμεν a? 

12.13 ody οἷόν τε---τοῦτο RUa?: τοῦτο δὲ οὐ---δυνατὸν al 19. ἡ RUa?: et py al 

15 ott om. U Mi. 18 οἷόν τε δειχϑῆναι thy χαταφατιχὴν a 19 μεριχὰ τοῦ τρίτου 

τὰ R: μεριλὰ τὰ τοῦ τρίτου ἃ év—oidv te RUa?: ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐν τῷ δευτέρῳ a! 

20 ἐπὶ U 21 δὺο yap a πάλιν τὴν χαταφατιχὴν a 22 δὲ scripsi: γὰρ libri 

24 πρώτοις R ἐν τοῖς IIpor. ἀναλ.] p. 2721, 28415, 29230 25 post zat add. 

ἐν τῷ ἃ 26 τελειοῦται ἢ 27 post ἄρα add. πάντα a post οἰχεῖον 

add. ἐστιν a 29 τὸ---τοῦ U 
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πιστήμην διὰ μόνου τούτου τοῦ 40ν a p. 79224 Kita τὴν τοῦ τί ἐστιν ἐπ 

σχήματος θηρεῦσαι δυνατόν. 

Τουτέστι τὴν τῶν ὅρισ a εἴ γε οἱ ὁρισμοὶ χατηγοριχοί τέ εἰσι χαὶ 
χαϑόλου" οὐδεὶς γὰρ λέγει ὅτι πῇ δίπους ἄνϑρωπος ὀριζόμενος τὸν ἀνϑρω- 

ον λογιχὸν δίπουν᾽ . iN mov, ἀλλὰ χαϑόλου ᾿ πᾶς a aa σι 

». 79229 “Ett τοῦτο μὲν ἐχείνων οὐδὲν προσδεῖται, ἐχεῖνα δὲ 
’ 

αὔξεται, ἕως ἂν εἰς τὸ ἄμεσα 50 

- = , Rey ” 
ὥτον τῶν προτάσεων μὴ οὐσῶν ἀμέσων αὔταρχες 

ΠΝ ΤΡ τὴν ἘΝ ΞΟ σ,6) meyers ἧς ἘΠ i= yA = ieee 
10 αὐτὸ SAUTW αξι WETACD ETSVTLUSVAL WEGOLS, SWS AY εἰς TUS αυξσηὺς φϑασῃ 

προτάσεις. “dv yao ἀποφατιχὴν ϑέλῃ δεῖξαι, οὐδὲν ἘΠῊΝ τοῦ δευτέρου 
pias a AS δὶ ae (Ye A e 3 5 = . pa = 

σχήματος. ἣ γὰρ αὐτόϑεν ἢ δι᾽ ἀντιστροφῆς δειχϑήσεται ἢ ἀποφατιχή. 
> > ΄ δι.» “ \ \ οἷον st ϑελήσωμεν δεῖξαι ὅτι τὸ A οὐδενὶ τῷ B ὑπάρχει xat λάβωμεν 
, Co Ἁ Ψ, Ὗ ΄ Nes ~ ba) ~ ~ a“ ~ κι 

πέσον ὄρον to |’, ἀνάγχη δή ποὺ τοῦτον 7% tod A χατηγορεῖσϑαι 7 τοῦ 41: 
ρὶ \ 

15 ἘΣ St ὑξν οὖν δύνηται χατὰ παντὸς τοῦ Β Χατη) yopsta vat τὸ ie αὖτ ὀὃεν 

\ » - 

ξομεν τοὺς ἄχρους᾽ οἷον τὸ A χατ᾽ οὐδενὸς tod I, τὸ Γ᾿ χατὰ παντὸς [Ὁ] { =~ 

~ X “ἢ ? δ᾿ x ~ by ~ \ ‘ 

τοῦ B, τὸ A ἄρα χατ᾽ οὐδενὸς τοῦ B. εἰ 6& τοῦ μὲν B μὴ χατηγοροῖτο 

τοῦ ὃς A, δυνατὸν μὲν διὰ τοῦ δευτέρου σχήματος ἀποφῆσαι τοὺς ἄχρους 
‘ A > \ \ a) \ x ~ 7 35 \ \ ~ 
hwy" εἰ yao τὸ [᾿ χατὰ παντὸς μὲν tod A χατ᾽ οὐδενὸς ὃξ τοῦ B, 

20 (τὸ A zat’ οὐδενὸ 

δυνατὸν γὰρ x 
τοῦ B.) οὐδὲν (68) δεήσετα' τοῦ δευτέρου σχήματης" 5 

ἊΣ — o7 Re = Ὁ 
~ , A 4 fal ‘ \ Ἁ ~ 

τοῦ πρώτου" τὸ yap [ χατὰ παντὸς μὲν τοῦ A, 
? 32 x ὯΝ ~ 5 > 2 = x i ~ ΕΙΣ 4 4 ee 

zat οὐδενὸς 6& τοῦ B: ἀλλ᾽ οὖν τὸ B χατ᾽ οὐδενὸς τοῦ T° χαὶ συνάξεις 
x > SS ~ \ ‘ ΄ o 

τὸ B χατ᾽ οὐδενὸς tod A, zat ρέψας τὸ συμπέρασμα εὑρήσεις ὅτι 
στ : 

= \ a A i) 20 \ ~ τ \ ΄ ~ , ΄ 3 »7 

χαὶ τὸ ἃ XAT οὔοξενος τοῦ B. ξπι WSvTOt τοῦ TOLTOD σχηματης οὐχ ΩἸΩΥΝ 

to οι 

ε 35 7 5 x 1 σὰ " ΣΌΣ ay we n= TE, ὡς SOSICAWEY το {40 τρίτον OhWMS αχρηστὴν SUGECILUG: τήμην, ct ΛΞ μγοξν 

μεριχὸν αἱ ἐπιστῆμαι συνάγουσιν. 

- - ov a X ΣΈ Oe ak ~ DE iN Ep ok ose aN, > 

p. 79233 Qozep ὃξ ὑπάρχειν. τὸ A τῷ Β ἐνεδέχετο ἀτόμως, 10 

οὕτω χαὶ Uy ὑπάρχειν ἐ 
ι ‘ - 

πειδὴ εἴπεν OTL τὸ USY πρῶτον σχῆμα οὐ δεῖται τῶν ἄλλων, ἐχεῖνα 
ΜΝ 4 ~ ~ ν σ Ἃ 

80 GE διὰ τοῦ πρώτου σχήυατος χαταπυχνοῦται χαὶ αὔξεται, ἕως ἂν 
>) 5 Le V5 Q ΄ 5 ΄ ’ ΠΡ o N 3 

εἰς τὰς ἄμεσους EAthy προτάσεις, ἐπεντιϑεμένων ἀεὶ μέσων ὅρων at 

1 μόνου τούτου R Arist.: inv. ord. Ua 4 δίπουν ὁ ἀνῦρωπος R 7 χαταπυχνοῦνται 

--αὔξονται---ὃ ἔλϑωσιν R 10 ἑαυτοῦ Ua μέσα ἃ φϑάσωμεν---11 ϑελή- 

σωμεν al 11 οὐδὲν Ua?: ἀλλὰ R: χαὶ al δεησώμεϑα a! 12 yap om. ἃ 

ἀντιστροφῶν a 15 ϑελήσωμεν a: oe RU ott om. Ua ὑπάρχον a 

λάβοιμεν a 14 post dpov add. οἷον U 15 δύναται a 18 ἀποφῆναι R 

19 δὴ Ua 20 τὸ a—r0d β addidi δὲ addidi post δεήσεται add. μόνου a 

22 ἀλλὰ χαὶ a συνάξεις scripsi: συνάξει libri 23 εὑρήσει Ua 24 τρίτου 

scripsi: δευτέρου RUa 25 ἐδεί jae p. 184,16 sq. 
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ὧν at προτάσεις δείχνυνται, Boddetar δεῖξαι νῦν διὰ τούτων ὅτι αἱ decor 41: 

προτάσεις οὐ μόνον χαταφατιχαί εἶσιν ἀλλὰ χαὶ ἀποφατιχαί" ἔστι γὰρ χαὶ 
ἀμέσως ἄλλο ἄλλου ἀποφῆσαι. χαὶ παραδίδωσιν ἡμῖν ἐν τούτοις χανόνα, 15 

πῶς δεῖ γινώσχειν τοὺς ἀμέσως ἀποφασχομένους ἀλλήλων ὅρους" οὐ γὰρ 

5 εὐχερὲς τοῦτο συνιδεῖν. τίνες μὲν γὰρ ἄυεσοι χαταφάσεις, παντὸς εἰδέναι, 

ὅτι αἵτινες ἔχουσι τὸ χατηγορούμενον πρώτως ὑπάρχον τῷ ὑποχειμένῳ 
χαὶ οὐδενὶ ἄλλῳ πρὸ αὐτοῦ, ὥσπερ τοῦ μὲν σώματος ἀμέσως ἢ οὐσία χατη- 

γορεῖται, χαὶ τοῦτο τοῦ ἐμψύχου, χαὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν ὡσαύτως. ἐπὶ δὲ 

τῶν ees οὐχ εὐχερὴς ἢ διάχρισις. τί οὖν ay. ὅτι ὅταν ot 
10 ἀποφασχόμενοι ἀλλήλων ὅροι τοιοῦτοι ὦσιν ὡς μηδέτερον αὐτῶν ἔχειν 20 

τινὰ χαταὰ ποτ το αὐτοῦ διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν τῶν γενιχωτάτων χαὶ 
" 

, 

τινῶν γενῶν EEG EOE δύνασϑαι, τότε ἀμέσως λέγονται ἀλλήλων ἀπο- 

ων φάσχεσϑαι. ἀμέσους γὰρ προτάσεις ταύτας λέγομεν ὧν uy ἐνδέχεται 

μεταξὺ παρεμπεσεῖν τινα ὅρον χαὶ ποιῆσαι συλλογισμόν: ἐὰν ὃὲ ὅποτε- 

15 pocody τῶν ὅρων ἔχῃ τινὰ ἑαυτοῦ χατηγορηύμενον, οὗτος δύναται μεταξὺ 
παρεντεϑεὶς ποιῆσαι συλλογισμόν, χατηγορούμενος μὲν τοῦ ἑτέρου τοῦ δὲ 

λοιποῦ ἀποφασχόμενος 7 [γοῦν] ἔχων τὸν λοιπὸν ξαυτοῦ ἀποφασχόμενον, ἵνα 2% 

διὰ υὲν τοῦ προτέρου τὸ δεύτερον rorjoy LS διὰ δὲ τοῦ δευτέρου τὸ 

πρῶτον. ὥστε μόνως Ausoor ἀποφάσεις αὖται ἂν εἶεν αἱ Fag τ ΡΠ ἔχουσαι 

90 τοὺς ὅρους ἐχ γενικωτάτων potty ὡς εἴγε 7 ϑάτερος αὐτῶν 7 ἀμφότεροι 

ὑπάλληλοι εἶεν, οὐχ ἔστιν ἢ τοιαύτη ἀπόφασις ἄμεσος. 

\ b) ΄ ΄ ΄ Ἁ ι c ΄ \ 

p. 79234 Λέγω 68 τὸ ἀτόμως ὑπάρχειν ἣ μὴ ὑπάρχειν τὸ μ Se 
εἶναι αὐτῶν μέσον. 

δῷ » Ὅτι τὸ ἀτόμως τὸ αὐτὸ σημαίνει τῷ ᾿αἀμέσως᾽. σαφῶς ἐδήλωσε. 30 
- ἊΝ \ 

χαλῶς OF TO τῷ σι 

ό 
υέσως᾽ ἀτόμως εἶπε, διότι μὴ ἐνδέχεται τὰς ἀμέσους 

προτάσεις τιηϑείσας τῇ ἐπενθέσει τοῦ uscov ὅρου τὴν μίαν πρότασιν 

δύο ποιῆσαι. 

p. 179485 Οὕτω γὰρ οὐχέτι ἔσται zat ἄλλο τὸ ὑπάρχειν ἣ μὴ 
ὑπάρχειν. 

30 “ὥσπερ yap ἐὰν εἴπω “ὃ ἄνϑρωπος οὐσία᾽, οὐ πρώτως χατηγορῶ τοῦ 35 

ἀνϑρώπου τὴν οὐσίαν ἀλλὰ χατ᾽ ἄλλο χαὶ διὰ τοῦτο οὐχ ἄμεσος πρότασις 

1 νῦν om. R 2 εἰσιν om. R 3 χανόνα ἐν τούτοις ἃ 4 ἀμέσους pr. U 

7 μηδενὶ U τοῦ μὲν yap, om. ὥσπερ Ra 7 om. a 11 τινὰ U: ἄλλον 

τοιοῦτον Ra χαὶ ἃ: om. RU 12 δύνασθαι ante τινῶν colloc. a 

ἀλλήλων λέγονται U 12.13 κατηγορεῖσϑαι R 13 ἀμέσους yap a: εἰ yap 

ἄμεσοι RU 15 ἑαυτοῦ scripsi cf. vs. 17 et p. 187,11: te αὐτοῦ U: τὰ αὐτοῦ R: tov 

αὐτοῦ ἃ 16 χατηγορούμενον a 17 γοῦν delevi mo R ἑαυτοῦ om. Ua 

19 ἂν εἶεν αὖται U atom. R 20 post 7 alt. add. καὶ a 21 ὑπάλληλοι RU: 

τῶν ὑπαλλήλων a 22 τῷ μὴ ἃ (pr. C) 24 τῷ Ὁ: τὸ RUa 25 ἀμέσως 

ἀτόμως Sa: inv. ord. RU 28 οὐχ a 
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(διὰ γὰρ τὸ λογιχόν, χαὶ τοῦτο διὰ τὸ ζῷον, χαὶ τοῦτο διὰ τὸ σῶμα) χαὶ 41: 

μόνως τοῦ μὲν σώματος ἣ οὐσία χατηγορεῖται ἀμέσως, τοῦ δὲ ἀνϑρώπου 
τὸ λογιχόν, διότι wy ἐνδέχεται ἄλλον ὅρον μεταξὺ τούτων παρεμπεσεῖν ᾧ 

πρώτως ὑπάρξει τὸ χατηγορούμενον, οὕτως χαὶ ἄμεσοι ἀποφάσεις αὗται 

ἂν εἶεν ἐν αἷς μὴ ἐνδέχεται ἄλλου ὑποχειμένου ἀποφαϑῆναι τὸν ὅρον" τότε 

γὰρ ἀμέσως χαὶ οὐ κατ᾽ ἄλλο ἢ ἀπόφασις. 

N ν ns ‘ ™~ ‘ 5 Ἁ Ἃ \ 

p. 78,36 ταν μὲν οὖν ἡ τὸ A ἣ τὸ Β ἐν ὅλῳ τινὶ ἢ ἣ χαὶ 40 

ἄμφω, οὐχ ἐνδέχεται τὸ A τῷ Β πρώτως μὴ ὑπάρχειν. 
‘ 

Τὸ μὲν B ὑποχείμενον ὅρον λαμβάνει, τὸ 68 A ἀποφασχόμενον τοῦ 
τ , ΟῚ ~ Vv ’ ’ 

B, χαὶ φησίν, ὅταν ἢ ϑαάτερος αὐτῶν ἔν τινι χαϑολιχωτέρῳ, τουτέστιν 

͵ 

τοιαύτη ἀπόφασις ἄμεσος. οὐ γὰρ πρώτως ἀπαφάσχεται τοῦ Β τὸ A 
ἀλλὰ διὰ μέσου ἄλλου. 

σ » Ὁ - , " ‘ “ , > 

ὅταν ἐχῃ τι ἑαυτοῦ χατηγορούμενον, ἢ χαὶ ἀμφότεροι, οὐχ ἔστιν ἢ 

«88 ἄστω γὰρ τὸ A ἐν ὅλῳ τῷ I. 45 

Λαμβάνει πρότερον τὸ ὑὲν ὑποχείμενον μὴ ἔν τινι ἄλλῳ ὃν 
34 \ ΄ ~ ’ \ Ὕ 

ἀλλὰ τενιχώτατον γένος, τὸ ὃὲ χατηγορούμενον ἐν τῷ L's εἰ οὖν τὸ I 
— AC ἘΞ ~ >. τε ,, \ \ 95 \ ~ παντὶ ὑὲν τῷ ρχει τῷ δὲ Β μηδενί, χαὶ τὸ A οὐδενὶ τῷ Β 

εσος ἢ AB πρότασις ἀλλὰ διὰ μέσου τοῦ [᾿ ἀπο- | ' 

2 
-- a 

e A ὑπάρξει. ὥστε οὐχ ἃ 
tat τὸν A tod αὶ: 

a Ἢ ~ ’ 5 
pos ov τοῦ I. εἰ 

‘ ΝΣ 5a A ~ nx ~ Sat Ἁ 

πειδὴ γὰρ to [᾿ οὐδενὶ τῷ B, διὰ τοῦτο οὐδὲ τὸ 

δι το ων SN 

aN 3 \ Νὴ - Ὁ , A , 

φϑω ὃς ἀντὶ μὲν tod A, εἰ τύχοι, τὸ συνεχές, 50 
aS Gee Mera B i SN τ ~ \ γέδαιςς > ᾿ \ \ \ L ὃε τοῦ Ὁ ἢ οὐσία, ἐπὶ δὲ tod I τὸ ποσόν᾽ ef οὖν τὸ ποσὸν παντὶ 

> > \ ~ ν᾿ » - ΄ 
py συνεχεῖ οὐδεμιὰ ὃὲ οὐσία, οὐδὲ τὸ συνεχὲς οὐδευιᾷ οὐσίᾳ ὑπάρξει, 

2 ΄ 

τέστιν οὐδεμία οὐσία συνεχής ἐστιν, ἐπειδὴ μηδὲ ποσόν. ἰδοὺ οὖν τοῦ 
, ~ ᾿ >] , 3 / 

τέρου ὅρου ἀμέσου ὄντος, τῆς οὐσίας, τοῦ δὲ λοιποῦ μὴ ἀμέσου οὐ 1έ- 

Ἴονεν ἄμεσος 7 ἀπόφασις" 

= 5} - \ Q \ > » “ \ a. ‘ 

p- 79439 Kyywpet yap to μὲν εἶναι ἔν τινι ὅλῳ, τὸ δὲ Β μη 

tvat ἐν τούτῳ. | 

: τ 4 : a 
Ker εἶπε τὸ A εἶναι ἐν ὅλῳ τῷ [᾿, τὸ 63 B ἐν μηδενὶ τῷ [", τὰ Av 

ὃξ αντιδιαιρούμενα εἴδη χαὶ ἀποφάσχεται ἀλλήλων χαὶ ὑπὸ τὸ αὐτὸ cidns 

ἀνάγεται (οἷον τὸ λογιχὸν οὐδενὶ ἀλόγῳ ὑπάρχει, οὐδὲ μὴν τὸ ἄλογον 
5 9 ἃ x σ , 5 σ ~ ἢ 5 ~ 

οὐδενὶ λογιχῷ, χαὶ μὴν ὅμως ἀμφότεροι ἐν ὅλῳ εἰσὶ τῷ ζῴῳ), διὰ τοῦτο 

2 ἀμέσως post σώματος colloc. U ὃ elev av U ἐν om. Ua προχει- 
μένου U ἀποφαϑῆναι seripsi cf. 1η4.: ἀποφανϑῆναι libri 6 οὐχέτ᾽ ἄλλο ἃ! 

12 

19 

20 

ol 

AL Wats οι δὶ . ΝᾺ 

6& τοῦ B Sa: tod 9 δὲ R: τὶ δὲ β U 
; 

7 
πρώτη pr. U 17 ὑπάρχειν, τὸ δὲ 3 οὐδενὶ a οὐδενὶ τὸ ἃ ἢ 

ἐπεὶ U + om. Ua 20 εἰλή Ἶ Ἰωσαν δὲ καὶ ὅροι ἐπὶ μὲν a 21 ἐπὶ 

7 Re τὸ δὲ 7 0 

Gov ὄντος ἃ 29 γένος a! 

7 τοῦ Ὁ Sa: τοῦ δὲ 
σ᾽)" R 94 " tn αι ene οὐὐσίωισκ ane συνεχὲς ὅρου τουτέστι τῆς οὐσίας ἀμέ 

ἀμφότερα U 
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= 

ἑτέρου ὑπό tt χαϑολιχώτερον ἀναφερομένου χαὶ τὸ λοιπὸν ἀναφέρεσϑαι, 
διὰ τοῦτο ταῦτα προσέϑηχεν, ὅτι ἐγχωρεῖ τὸ μὲν ἕτερον τῶν ἀποφασχο- 
υένων ἐν ὅλῳ τινὶ εἶναι, τὸ ὃξ ἕτερον μὴ εἶναι ἐν αὐτῷ τούτῳ, ὥσπερ 

oye 41... > v ᾿ ΄ x \ \ σ΄“ ~ ~ 
ἀμέλει ἐφ᾽ ὧν εἴπομεν παραδειγμάτων τὸ μὲν συνεχὲς ἐν ὅλῳ τῷ ποσῷ, 
ἢ GE οὐσία ἐν οὐδενί, εἰπὼν δὲ ὅτι ἐγχωρεῖ, πῶς ἐγχωρεῖ, νῦν μὲν οὐχ 

εἶπεν, ἐφεξῆς ὃὲ ἐπιϑήσει. ἐπισημειωτέον 6& ὅτι τὸν συλλογισμὸν ἐν δευ- 
΄ ΄ > ΄ τι X \ a \ Χ ~ : , ~ δ > τέρῳ σχήματι ἐποιήσατο᾽ τὸ yap I’ παντὶ μὲν τῷ A, φησί, τῷ δὲ B οὐ- 

. δενί- ὅταν γὰρ ὁ χατηγορούμενος ὅρος τοῦ ἀποφατιχοῦ προβλήματος ἐν 

ἄλλῳ τινὶ καϑολιχωτέρῳ Ὥ ὃ SUT eee μὲν ἐν δευτέρῳ σχήματι γίνεται. 

ῷ B, 
" 

δυνατὸν ὠέντοι χαὶ ἐν πρώτῳ" ἀλλ οὐχέτι συνάγεται τὸ A οὐδενὶ 
\ 

τ 
‘ PES ~ A ~ ΄ ὌΝ , δῶν τ. ὶ τῷ Δ᾽ τοῦ συμπεράσματος ὃὲ ἀντιστραφέντος οὐδὲ τὸ 

A οὐδενὶ τῷ Β ὑπάρξει. τοῦτο ὃὲ ἀναγχαίως ἐπεσηυειωσάμην, διότι χατα- 
υ 

a ‘ " ~ , 

χεται δὲ wat διὰ τοῦ δευτέρου σχήματος τὴν ἀποφρατιχὴν δεῖξαι πρότασιν, 

ἐὰν ἢ χαταφατιχὴ ἄμεσος εἴη, ὥσπεο χαὶ πρότερον εἶπον χαὶ νῦν τοῖς 

ὑποδείγμασιν ἐπιστωσάμην. τὴν γὰρ ᾿ἀποφατικὴν πρότασιν τὴν λέγουσαν 
>I € 9 »} ΄ Lae 5 d_~e ΄ 5. - ~ 

οὐδευία οὐσία cuveyes’ εἰ ϑελήσουξεν δεῖξαι, τεϑέντος μεταξὺ tod ποσοῦ 

πεν συλλογισυὸς ἐν δευτέρῳ σχήματι ἄμεσον ἔχων τὴν χαταφατιχὴν 

πρύτασιν᾽ τὸ γὰρ ποσὸν παντὶ μὲν συνεχεῖ, οὐδεμιᾷ ὃὲ οὐσία, ὥστε οὐδὲ 
5 

ὑποχείμενος ay ἂν. συ τος ὑπάρχων, τότε ὃ συλλογισμὸς ἐν πρώτῳ 
Be ΄ , ε 2 

OY UAT γινεται, WS EOSSTS τίϑησ lv. 

να μή τις νομίσῃ πάντα τὰ ἀποφασχόμενα ἀλλήλων τοιαῦτα εἶναι ὡς τοῦ 41» 

10 

τάσεις διὰ μόνου τοῦ πρώτου σχήματος ἔφησεν. ἐνδέ- 15 

τ la ΄ ~ 5 , σ “σ΄ 

τὸ νῶν εἰ μὲν οὖν ὁ φῶ ὦ ae τῆς ἀποφάσεως ὅρος ἐν ὅλῳ 30 

25 p.79b1 ᾿Θμοίως ὃὲ χαὶ εἰ τὸ Β ἐν ὅλῳ τινί ἐστιν, οἷον τῷ Δ. 

Λαμβάνει νῦν ἀντίστροφον, τὸν μὲν ὑποχείμενον ἐν ἄλλῳ, τὸν ὃὲ χατη- 2 

Ἰορούμενον οὐχέτι. χαὶ ἔστω τὸ μὲν A οὐσία, τὸ ὃὲ B συνεχές, τὸ δὲ A 

πησόν᾽ παντὶ υὲν οὖν συνεχεῖ τὸ ποσὸν ὑπαρχέτω, ποσῷ δὲ οὐδενὶ οὐσία, 
ὥστε οὐδὲ συνεχεῖ οὐδενὶ οὐσία. οὐχ ἄρα ἄμεσος ἢ πρότασις ἢ λέγουσα 

80 οὐδὲν συνεχὲς οὐσία᾽. 

1 νομίσῃ om. R: οἰηϑῇ, sed post εἶναι ἃ 2 ἀναγομένου a ὃ ἐπέϑηχεν pr. U 

5 ὅρων a! 6 Ὁ, ποῦ R: ἐν οἷς a! νῦν om. U vey ante éyy. alt. colloc. a’: 

utrobique habet R 7 ἐφεξῆς] p. 79515 sq. παραϑήσει Ral: fort. προσϑήσει 

9 post ὅταν add. μὲν a 10 γίνεται σχήματι U 12 δὲ om. a 13. 14 χατὰ τὶ 

χυοῦσϑαι sic R 14 υόνου RU: μέσου a Boe σεν] c. 14 p. 79230 

16 πρότερον] p. ἐν 19 ἔχων om. R: post 20 πρότασιν colloc. a 22 7 R 

23 εἴη a: ἡ ὁ R: 23.24 ἐν (τῷ add. ὕ0) --- σχήματι γίνεται (inv. ord. a?) RUa?: 

χαὶ ἐν δευτέρῳ lve χαὶ ἐν πρώτῳ al 24 ὥσπερ a? 25 post to add. 

piv a τῷ RU (p): ἐν τῷ a Arist. 26 τὸ--τὸ a 28 post ὑπαρχέτω 

add. τῷ R 30 οὐσίαν αὶ 
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ἘΞ YA ἌΝ , " 5 p.79p4 Tov αὐτὸν δὲ τρόπον δειχϑήσεται, χαὶ εἰ ἄμφω ἐν ὅλῳ 41" 
‘ ‘ ν “ ͵ ‘ 

Οἷον ἔστω τὸ A σῶμα, τὸ δὲ B συνεχές" ἔστι yap δῆλον ὅτι τὸ μὲν 80 
A > ὅλ , στ σον > ΄ 2 ΄ ak By B 2 ~ ~ na ἐν ὅλῳ τινί, τῇ οὐσίᾳ, ἐστί, to δὲ B ἐν τῷ ποσῷ. οὐχ ἀμέσως οὖν 

5 ἀποφαϑήσεται τὸ A τοῦ B, τουτέστιν ὅτι τὸ σῶμα χατ᾽ οὐδενὸς συνεχοῦς. 
γίνονται ὃὲ δύο συλλογισμοὶ of προειρημένοι. 

p.79b5 “Ὅτι δὲ ἐνδέχεται τὸ B μὴ εἶναι ἐν ᾧ ὅλῳ ἐστὶ τὸ A, ἣ 

πάλιν τὸ A ἐν ᾧ τὸ Β, φανερὸν ἐχ τῶν συστοιχιῶν ὅσαι μὴ 
ἐπαλλάττουσιν ἀλλήλαις. 

10 Εἰπὼν ὅτι ἐγχωρεῖ τὸ μὲν εἶναι ἔν τινι ὅλῳ, τὸ δὲ Β μὴ εἶναι 
ἐν τούτῳ, νῦν τοῦτο δεῖξαι βούλεται. συστοιχίαν δὲ χαλεῖ τὴν ἀφ᾽ ἑχάστου 
γένους χαταγομένην σειράν, οἷον οὐσίαν, σῶμα, ἔμψυχον, ζῷον, λογικόν, χαὶ 

ῃ 

ἐπαλλάττουσιν αἱ συ; ζυγίαι" 40 o- πάλιν οὐσίαν, σῶμα, ἄψυχον, βαρύ. αὖται ὃ 

χοινὰ γὰρ αὐτῶν χατηγορεῖται γένη. δῆλον οὖν ἐχ τῶν μὴ ἐπαλλαττουσῶν, 

15 φησίν, ὅτι ἐνδέχεται τὸν ἕνα ὅρον ἔν τινι εἶναι, τὸν δὲ ἕτερον μὴ εἶναι ἐν 
τούτῳ. εἰ γὰρ λάβοιμεν ἕνα ὅρον τὸν μέσον χαὶ ἀποφήσαιμέν τινος ὅρου 

τῶν ἐν τῇ ἄλλῃ συστοιχίᾳ, οἷον τὸ ζῷον ἀπὸ παντὸς συνεχοῦς, τὸ μὲν 

ζῷον ὑπὸ τὸ σῶμα ἀναχϑήσεται ἢ ὑπὸ τὴν οὐσίαν, οὐχέτι μέντοι χαὶ τὸ 45 

συνεχές" εἰ yap χαὶ τὸ συνεχὲς ὑπὸ τὸ αὐτὸ ἀναχϑήσεται ὑφ᾽ ὃ ual τὸ 
20 ζῷον, ἐπαλλάξουσιν αἱ συστοιχίαι" ἀλλ᾽ οὐχ ἐπαλλάττουσιν. 

c , > σ ’, 

p. 79b11 “Opotws δὲ χαὶ εἰ τὸ Β ἐν ὅλῳ τινί ἐστιν. 
La ΄ > ~ \ \ ‘ 5 , 2 ce x 

Γουτέστιν ἐγχωρεῖ χαὶ τὸ A μὴ εἶναι ἐν τούτῳ ἐν w τὸ B. 

= IT) ὌΝ 2 σ VRAD τὰν Ce AIRE 5) p. 79b12 ᾿Βὰν δὲ ἐν ὅλῳ μηδενί, μὴ ὑπάρχῃ δὲ τὸ 
΄ >) , ‘ ΄ , 

B, ἀνάγχη ἀτόμως μὴ ὑπάρχειν. 
Τ' ΄ 2. \ \ > \ ¥ Q.3 , ε , 
Τουτέστιν ἐὰν μὴ τὸ A υηὸὲ τὸ B ev τινι fe τ Ὁ ὑπάρχῃ. τῷ σι 

3 3 2 5 \ a > 2 ΘΙ SOU Cay, ΄ 5 ΄ 

OX wow αὐτὰ χαϑολιχώτατα, ἀποφάσχηται ὃὲ τὸ ἕτερον τοῦ ἑτέρου. ἀνάγχη 

ἀυέσως ἀποφάσχεσϑαι. 

1 δὲ om. U 2 ἐστιν a Arist. 3 post ἔστω add. yap RU: om. a 

ἔστιν οὖν ἃ 4 post τῇ add. β R ἐστί om. U 5 ἀποφαϑήσεται scripsi 
ef. p. 187,5: ἀποφανϑήσεται libri 7 δὲ om. a β] aR ἐστὶ τῶ---ὃ ὦ 
τῷ U 11 δὲ RU: οὖν ἃ go” U 13 post πάλιν add. ἐπαλλάττουσα 

μὲν πρὸς αὐτὴν συζυγία, τουτέστι χατά τι μὲν διαφέρουσα, : ατά τι δὲ χοινωνοῦσα a! 

οὐσία a! δὲ scripsi: γὰρ RUa ἐπαλλάττουσιν --- 14 γένη RUa*: χοινὰ ἔχουσι 

γένη τήν τε οὐσίαν καὶ τὸ σῶμα. ἄλλη δέ τις συστοιχία μὴ ἐπαλλάττουσα πρὸς τὴν πρώτην. 

τουτέστι, μὴ κοινωνοῦσα. ἔστω ποσὸν, συνεχὲς διωρισμένον, ἀριϑμός a! 14 ἐχ τῶν μὴ 

om. ἃ 15 φησὶν post 14 οὖν colloc. ἃ 10 λάβωμεν R τῶν μέσων 

conicio ἀποφήσαιμέν al: ἀποφήσομεν RUa? ante τινος add. ὡς Ra? 

17 ἐν τῇ Sal: ἐκεῖ RUa? ἄλλῃ Sal: ἄλλως R: ἄλλας Ua? συστοιχείᾳ al: συστοι- 

χείας RU: συστοιχίας a? 22 zal, quod ante τὸ 8 colloc. RUa, transposui 

23 ὑπάρχει U 25 μὴ Ra: μηδὲ U 26 χαϑολιχώτερα Ra ἀποφάσχεται U 
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= n ‘ 2 ~ , x , a 5» - , y la 

p. 79015 Ἢ yap ἐν τῷ πρώτῳ σχήματι ἣ ἐν τῷ μέσῳ ἔσται ὁ 
» ’ 

συλλογισμός. | 

Εἰ εἴη, φησίν, μέσος ὅρος μεταξὺ tod A χαὶ tod B, ὃ συλλογισμὸς 42. 
" 2 a ΔΌΣ ἜΣ 4 ~ Xs LL oy, A > σ " γίνεται χαὶ ἐν πρώτῳ σχήματι xat ἐν τῷ δευτέρῳ, ὅτι τὸ B ἐν ὅλῳ τινὶ 

5 ἔσται χαὶ οὐχ ἔσται χαϑολιχώτατον. ὅτι δὲ τοῦτο ἀληϑές, δῆλον" δεῖ γὰρ τὴν 

ἐλάττονα πρότασιν χαταφατιχὴν εἶναι" ἐλάττων 62 ὅρος τὸ Β΄ ὥστε εἰ εἴη 

ἔσο ος ὃ 09S τὸ re παντὶ δὲν Ona ξει τῷ Β. in A οξ οὐδενὶ αὐτῷ τῷ ry 
μ " ΣΎ ry 

, ᾿ 
πάρξει. ὥστε τὸ σχῆμα πρῶτον γίνεται. εἴπομεν δὲ περὶ τούτων ἤδη. ὅ 

ρ 
ει : 

79b18 Εἰ δ᾽ ἐν τῷ μέσῳ, ὁπότερον ἔτυχε᾽ πρὸς ἀυφοτέροι 

ee τ μεσ peer ere χε TP UPOTEpots 
~ 

10 vap ληφϑέντος tod στερητικοῦ γίνεται συλλογισμός. 

dy δὲ τεϑέντος μέσου ὅρου δεύτερον γένηται σχῆμα, δύναται ὃ 

μέσος παν δι τῶν ἄχρων ἀποφάσχεσθϑαι. τούτου δὲ αἴτιον τὸ ἐν δευτέρῳ 

ἤματι ἀδιάφορον εἶναι ἐν ὁποιαδήποτε προτάσει ἢ ἀποφατιχὴ q° τὸ γὰρ 10 

ΒΕ ette τῷ μὲν A παντὶ ὑπάρχει τῷ δὲ Β μηδενί, εἴτε ἔμπαλιν, δι᾿ ἀμ- 

15 φοτέρων δυνατὸν συναγαγεῖν ὅτι τὸ A οὐδενὶ τῷ B. ὥστε οὐχ ἔσται ἄμε- 
cos ἢ ΑΒ ἀπόφασις" εἴτε γὰρ τῷ A παντὶ ὑπάρξει τὸ μέσον, ὥσπερ ἐν 

τῷ δευτέρῳ σχήματι, εἴτε τῷ B, ὡς ἐν τῷ πρώτῳ χαὶ τῷ δευτέρῳ, 

οὐχ ἔσται ἄμεσος ἢ ἀπόφασις, ἤτοι τὸ γενικώτατον τοῦ γενιχωτάτου ἀπο- 

φαάτχουσα. 

= Fe 2 > 

20 p. 79p 20 Αμφοτέρων δ᾽ ἀποφ ατιχῶν οὐσῶν οὐχ ἔσται. 

"7 δ" Z “ eae ey τῷ να μή τις εἴπῃ ὅτι ἐνδέχεται μέσον ὁρον ληφῦγναι μηθετερῷ τῶν 
ἣ ᾿ Bie ae Sing iar We. Eaten 

ἄχρων ὑπάρχοντα χαὶ οὕτως διὰ συλλογισμοῦ ἀποφάσεσϑαι τὸ A τοῦ B 
, wv ~ ~ 

ἀυφοτέρων γενιχωτάτων ὄντων, διὰ τοῦτο ταῦτα pees ὅτι et 
~ ε΄ 2 - > ΄ 

Ὁ Ὁ τοιοῦτος 6 μέσος ὥστε μήτε ἐν τῷ A εἶναι μ τῷ By, ap- 
\ 

τε ἐν 

95 φοτέρας ποιήσει ἀποφατιχὰς τὰς προτάσεις, χαὶ οὕτως ἀσυλλόγιστος γενή-. 

σεται 7 συμπλοχή. 

ὃ Εἴπερ 3.4 γίνεται 6 συλλογισμὸς U 4 χαὶ prius a: om. RU τῷ OM. ἃ 
2 Ψ. T 8 Cr ς Lh mm em ‘ at me Ww a 

ἔσται ἐν ὅλῳ τινί ἃ θὴῦυ ὥστε ὑπάρχει τὸ πρῶτον σχῆμα R εἴπωμεν U 

εἴπομεν] p. 188,22 sq. 9 ὁποτέρῳ R 10 τεϑέντος Ra? 11 δὲ om. U 

12 éxatéowy R 13 προφάσει R τὴν ἀποφατιχὴν εἶναι a! 14 μυηδενὶ---παντὶ a! 
. ΄ 9 5. 8 ‘ 9 ΝΜ 9 y ~ \ = ‘ ~ 9.1 

ὑπάρχει om. ἃ" οὐδενὶ a” ἔμπαλιν a2; ἔμελλε ἃ: τῷ μὲν ἃ παντὶ, τῷ ὃὲ ἢ 

οὐδενὶ, zat al: om. U 16 ἀπόφασις RUa®: ἀποφατιχὴ πρότασις al τὸ om. a 

18 ἡ 43 πρότασις a! 18.19 ἤτοι (sie scripsi: ἡ τὸ ΕΠ) --- ἀποφάσχουσα om. a fh ae oe | \ f 
21 post ληφϑῆναι add. εἰ RU: om. a 22 συλλογισμῶν Ua 23 ἐπέϑηχεν pr. U 

24 6 om. R os U μὴ (post ὥστε) R ἐν τῶ a—25 προτάσεις RUa?: 

χατὰ παντὸς τοῦ 3 εἶναι, μήτε κατὰ παντὸς τοῦ 7, ἀμφότεραι αἱ προτάσεις ἔσονται ἀπο- 

φατιχαί a! 95. 26 γίνεται 7) συζυγία ἃ] i | 
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>? ig ‘ 3 ὙΝ a ΄ Ρ. 19νυ28 “Ayvota δ᾽ ἢ μὴ χατὰ ἀπόφασιν ἀλλὰ χατὰ διάϑεσιν 42r 
λεγομένη ἔστι μὲν ἢ διὰ συλλογισμοῦ γινομένη ἀπάτη. 

Προσῆχόν ἐστιν ἐπιστήμονι μὴ μόνον ὅσα εἰς τὴν διδασχαλίαν ἀνήχει 
~ ΄ iN] , bh ‘ ‘ ld ~ ’ 5 , τῆς ἐπιστήμης παραδιδόναι ἀλλὰ χαὶ thy παρεπομένην τῇ ἐπιστήμῃ ἀπά- 

ποτέ ἐστιν ἐπι- εὶ co. 

, - τ a ΄ 

τὴν ἐχτίϑεσϑαι. οὕτως οὖν χαὶ ὃ ᾿Αριστοτέλης εἰπὼν σι 

στη ἢ χαὶ ἐχ τίνων, τίς τε 7 διαφορὰ τοῦ διότι συλλογισμοῦ πρὸς τὸν 
τοῦ ὅτι, χαὶ ὅτι ὥσπερ εἰσὶν ἄμεσοι χαταφάσεις, οὕτως εἰσὶ χαὶ ἀποφάσεις ἄμε- 90 

σοι, ἐπειδὴ πρὸς τὴν διδασχαλίαν τῆς ἀπάτης συμβάλλεται αὐτῷ ὁ περὶ τῶν 
ἀμέσων ἀποφάσεων λόγος, νῦν προτίϑεται διδάξαι χατὰ πόσους τρόπους γ7ί- 

10 νεται ἐν ταῖς ἐπιστήμαις ἢ ἀπάτη. ἵνα δὲ εὔρῃ χατὰ πόσους τρόπους 
γίνεται ἐν ταῖς ἐπιστήμαις ἢ ἀπάτη, χέχρηται διαιρέσει τοιαύτῃ" ἢ γὰρ 
ἄγνοια, φησιν, ἢ χατὰ ἀπόφασίν ἐστιν ἣ χατὰ διάϑεσιν. περὶ μὲν οὖν τῆς 
χατὰ ἀπόφασιν ἀγνοίας οὐδὲ μνήμην ἐν τούτοις ποεῖται, ἐπειδὴ μηδὲ ὅλως 80 

ὑποδύεται ἐπιστήμην. χατὰ ἀπόφασιν δὲ ἀγνοιά ἐστιν ἢ ἁπλῇ χαλουμένη" 
15 οἷον οὐχ οἶδεν ὁ ἰδιώτης εἴτε τὸ τρίγωνον τὰς τρεῖς γωνίας δύο ὀρϑαῖς 

ἴσας ἔχει ἣ οὔ. ἁπλῆ δέ, ὅτι ἀγνοῶν αὐτὸ τοῦτο οἶδεν. ὅτι ἀγνοεῖ" ὥστε 
san ΄ - 5» ΄ IDX ς a7 , 2 A ~ > οὐδὲ ἐνοχλήσει τῷ ἐπιστήμονι οὐδὲ ὑποδύεται ἐπιστ τήμην. διὰ τοῦτο οὖν 

οὐδὲ αὐτῆς μέμνηται. διαιρεῖ ὃὲ τὴν χατὰ διάϑεσιν ἄγνοιαν. λέγεται δὲ 
~ 

χατὰ διάϑεσιν ἄγνοια τῇ ἢ ἀληϑεῖ γνώσει ἢ ἀντιχειμένη ψευδής" οἷον εἴ τις 
20 λέγοι ὅτι τοῦ τριγώνου ai δύο πλευραὶ τῆς λοιπῆς ἐλάττους εἰσί. χατὰ 85 

διάϑεσιν ὃὲ αὕτη, ὅτι διάχειταί πως χατ᾽ αὐτὴν ὁ ἔχων χαὶ οἴεται εἰδέναι 
ἡπατημένως. διὸ χαὶ διπλῇ χαλεῖται ἢ τοιαύτη αγυσια: οὐδὲ γὰρ οἷδεν ὅτι 
οὐχ οἶδεν, ἀλλὰ μὴ εἰδὼς χαὶ αὐτὸ τοῦτο ἀγνοεῖ, ὅτι ἀγνοεῖ. αὕτη οὖν ἣ κατὰ 
διάϑεσιν ἄγνοια ἢ περὶ τὰς ἀμέσους γίνεται προτάσεις 7 περὶ τὰς ἐμμέσους. 

25 ὥσπερ γὰρ ἔστιν ἀληϑῶς καταφῆσαι ἢ ἀποφῆσαι ἄλλο ἄλλου ἀμέσως, 
οὕτως ἔσται χαὶ ψευδῶς χαταφάσχειν ἢ ἀποφάσχειν ἀμέσως" οἷον εἰ ἀλη- 40 
Dis εἴη τὸ μὴ ὑπάρχειν τὴν οὐσίαν μηδενὶ ποιῷ, ἥτις ἐστὶν ἀπόφασις 
ἄμεσος, ἔσται ψευδὴς ἄμεσος χατάφασις ἢ λέγουσα ‘7 οὐσία παντὶ ποιῷ 
ὑπάρχει᾽ " ὁμοίως χαὶ εἰ ἀληϑὴς ἣ ἄμεσος κατάφασις ἢ λέγουσα ̓  ἢ οὐσία 

80 παντὶ σώματι ὑπάρχει᾽, ψευδὴς ἄρα ἢ λέγουσα “ἢ οὐσία οὐδενὶ σώματι 

ὑπάρχει᾽ ἀπόφασις οὖσα ἄμεσος. ὁμοίως χαὶ ἐπὶ τῶν ἐμμέσων. ἣ οὖν 

περὶ τὰς ἀμέσους προτάσεις γίνεται ἢ ἀπάτη, τουτέστιν ἣ ψευδὴς ὑπόληψις, 
ἢ περὶ ae ἐμμέσους. περὶ ἑχάτερον δὲ τούτων ἢ μετὰ συλλογισμοῦ 7 45 

1 ect py ῦ 8 συνεβάλλετο ἃ 11.12 χαὶ φησίν. ἣ ἄγνοια ἃ 12 ἀλλὰ 
περὶ μὲν τῆς ἃ 18 ἐν τοῖς τοιούτοις ἃ μηδὲ Ua: δὲ R 14 ἔστι δὲ χατὰ 
pees ἄγνοια, post quae add. ὡς χαὶ πρώην εἴπομεν al χαλουμένη ἁπλῆ, om. ἡ U 
15 ὁ ἰδιώτης περὶ τοῦ τριγώνου, εἴτε τὰς ἃ δυσὶν ἃ 16 εἴτε οὔ R 
ὅταν (post δὲ) U 18 αὐτῆς οὐδὲ R 18. 19 λέγεται --- ἀγνοια Ua?: ὅτι ἐστὶν 
ἡ ἀντιχειμένη Ral 19 ἡ ἀντιχειμένη om. a! 21 post δὲ add. εἴρηται a 
ὁ ἀγνοῶν a! 22 ἠπατημένος Ra? 23 post εἰδὼς add. xat ταῦτα ἀγνοῶν ἢ 

26 ἔστι al χαταφῆσαι ἣ ἀποφῆσαι a! 21. 28 τὸ μηδενὶ ποιῷ ὑπάρχειν τὴν 
οὐσίαν ἄμεσος ἀπόφασις οὖσα, ἔστι al 27 ἥτις om. U 28 ἄμεσος alt. om. a! 
29 xat om. R Ol ὑπάρξει R οὖσα ἀπόφασις a ἄμεσος post ὑπάργει 

colloe. a: ἔμμεσος R 
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ἄνευ συλλογισμοῦ. ὅτι yap τοῦ τριγώνου at τῤεῖς γωνίαι δύο ὀρϑῶν ἐλάτ- 421 

τονές εἰσιν, ἐνδέχεται χαὶ ἄνευ συλλογισμοῦ ἡπακημένως δοξάζειν, ὥσπερ 

ἄν τις χατὰ τὴν αἴσϑησιν παραχούοι ἣ παρορᾷ ἐνδέ ἔχεται δὲ χαὶ διὰ συλλο- 

γισμοῦ, μᾶλλον δὲ παραλογισμοῦ ἀπατᾶσϑαι. ἢ μὲν οὖν ἄνευ συλλογισμοῦ 

5 ἀπάτη ἁπλουστέρα ἐστίν, ὡς εἴ τις ἐχ παραδόσεως δοξάζοι ὅτι ἐξ ἀτόμων 
τὰ φυσιχὰ σώματα, 7 ὅτι ἀρχαὶ δύο εἰσὶ τῶν ὄντων, λόγῳ μηδενὶ χρώμε- 
vos: εἰς τί yap ἂν χαὶ διαιρεϑείη: 7 δὲ διὰ συλλογισμοῦ ἀπάτη ποιχιλω- 50 

τέρα ἐστὶ χαὶ πολυσχιδής᾽" καὶ γὰρ οἱ συλλογισμοί, μᾶλλον δὲ οἱ παραλο- 

γισμοὶ ποιχιλώτεροι, δι’ ὧν ἄν τις ἀπατηϑείη: ἣ γὰρ χαταφατιχὸς ἔσται 

10 ὃ συλλογισμὸς δι’ οὗ ἢ ἀπάτη ἢ ἀποφάτιχός. εἰ μὲν οὖν χαταφατιχὸς εἴη 

ὃ παραλογισμός, πάντως ἐν τῷ πρώτῳ γενήσετα! σχήματι" ἐπεὶ γὰρ τὸ 

ἀληϑὲς ἣν ἀποφατιχὸν χαϑόλου, τὸ ἀντιχείμενον τούτῳ ψεῦδος ἔσται χατα- 

φατιχὸν χαϑόλου. ἐπεὶ γὰρ δ ὑποδυομένην τὴν ἐπιστήμην ἀπάτην σχο- 

ποῦμεν, ἔστι δὲ | ἢ ἐπιστήμη τῶν χαϑόλου, πάντῶς χαὶ ἢ ἀπάτη ἄρα διὰ 42v 
YA 

@ 

τῶν χαϑόλου παραλογιεῖται" θη {9p διὰ τῶν ἀντιφατιχῶς ἀντιχειμένων 

ὃ 
"ὦ Ou 

ἀλλὰ διὰ τῶν ἐναντίων (ταῦτα δέ ἐστι τὰ χαϑόλου), ἵνα χαὶ δόχησιν ἔχῃ 

ἐπιστήμης. εἰ τοίνυν χαταφατιχὸς εἴη χαὶ χαϑόλου ὁ παραλογισμός, πάντως 

διὰ τοῦ tee σχήματος περανθϑήσεται᾽ οὔτε γὰρ διὰ tod δευτέρου, ἐπεὶ 

υηδὲν συνάγει χαταφατιχόν, οὔτε διὰ τοῦ τρίτου, ἐπεὶ μηδὲν συνάγει 5 

20 χαϑόλου. εἰ οὖν χαταφατιχὸς εἴη χαὶ ἄμεσος ὃ παραλογισμός, ἢ τὰς δύο 

ξξει προτάσεις ψευδεῖς H τὴν ἑτέραν μόνην. χαὶ εἰ τὰς δύο ψευδεῖς ἕξει 

7 αἱ δύο say Ψευδεῖς ἔσονται ἢ ἢ μὲν χαϑόλου ἢ ὃξ 
ἊΝ 

‘ 

a 
ε 

Ν- , σ΄ e / σ [ΑἹ 

ἄυνῳ ω μὲν οὖν eee χαι ἜΣ OTE ὁ εσος ορος my hav 
r > ‘ 

25 σοὺ οὔσης ἜΡΙΝ ΕΣ ete THC ἀπ τες ὅτι ἢ οὐσία δος ποιότῆτι 

ὑπάρχει, τῆς δὲ ἐναντίας ἀπάτης λεγούσης ὅτι ἢ οὐσία πάσῃ ποιότητι 10 
ς ΄ Ν δ a) ig 3) , S ~ 

ὑπάρχει, εἰ ὃ συλλογισμός, δι᾿ οὗ ἢ ἀπάτη γέγονε, διὰ δύο ψευδῶν προ- 

ἦλϑε προτάσεων καὶ ἀμφοτέρων χατὰ πᾶν ψεῦδος, ὁ ληφϑεὶς μέσος ὅρος 

ὑπὸ τὴν οὐσίαν οὔτε ὑπὸ τὸ 
i 

΄ » ,- Ἄς ἢ > , Ἄγε 

30 ποιόν. GAR ἔσται αὐτῶν παντελῶς ἀλλότριος. οἷον, εἰ τύχοι, εἰ ποσὸν εἴη 

ea} ὑπ᾽ οὐδέτερον τῶν ἄχρων ἀναχϑήσεται, οὔτε 

δὴ v ς 72 ΄ ΄ 5 ,ὔ 

ἔσται γὰρ 0 παραλογισμὸς οὐσία παντὶ ποσῷ, ποσὸν πάσῃ ποιότητι, οὐσία 

ἀρὰ ee ποιῷ, τουτέστι να ae ig δέ, ὅπερ εἶπον, τὴν 

Os a Oo vy Lie οὐχ ἐπι τινὰ ἣ τὴν nett Wale ὃξ τοιαύτη. ὅταν ὁ Κ. 

1 post συλλογισμοῦ add. ἡ ἀπάτη a 2 συλλογισμῶν Ua 3 an παραχοῦῃ 9 

4 ἡἠπατῆσϑαι R 5 ante ὡς add. οἷον a ἐκ τῶν ἀτόμων ἃ 6 λέγω R 

7 διάιρε- θείη RU: ἀπόδειξιν a δὲ om. ἢ 11 γίνεται 12 post ἀντι- 

χείμενον add. ἄρα a 13 ἐπεὶ yao RU: zat ἐπεὶ a τὴν ἐπιστήμην ἀπάτην scripsi: 

τῇ ἐπιστήμη ἀπάτην R: ἀπάτην tH ἐπιστήμη Ua 14 post δὲ add. χαὶ ἃ 14 οἱ 15 τοῦ 

χαϑόλου a 14 ἄρα om. ἃ 17 καὶ om. ἃ 19 χαταφατιχόν--- συνάγει om. U 

21 μόνον R 23 μὲν οὐσῶν ψευδῶν al ὅτε om. al ὃν λαμβάνει Ua? 

24 γένησιν Ua! ἐστι παντελῶς a 25 ὅτι om. U 7, om. ἢ οὐδεμιᾷ --- 

26 οὐσία om. RK 28 immo Ψευδῶν 29 οὐδετέρου a 30 ἔσται scripsi: ἔστιν 

libri el ποσὸν εἴη RU: ἔστω ποσόν a 33 xat scripsi: 7 R: ὅτι U: om. a 
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ὅρος é% τῶν ὑπὸ thy ἐλάττονα ὅρον ὄντων sits dal vee οἷον εἰ λευχότης 42¥ 
εἴη" ὑπὸ τὸ ποιὸν γὰρ aan? φαμὲν γὰρ οὕτως “ἢ οὐσία πάσῃ λευχότητι, 
7 λευκότης πάσῃ ποιότητι" χαὶ αὕτη ἢ πρότασις οὐ χαϑόλου ἐστὶ ψευδὴς 
ἀλλ᾽ ἐπί τι. τίς δέ ἐστιν ἢ χαϑόλου ψευδὴς πρότασις καὶ τίς ἢ ἐπί τι 

ὃ αὐτὸς ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν [Πρώτων ἀναλυτιχῶν διηρϑρωμένως ἐδίδαξε. χαϑό- 
hov γάρ φησι ψευδῆ εἶναι πρότασιν τὴν τὸ ἐναντίον τῇ χαϑόλου ἀλη “vet εἰσά- 20 
γουσαν" οἷον ἀληϑής ἐστιν ἢ λέγουσα ᾿οὐδεὶς ἄνϑρωπος λίϑος᾽- Ψευδὴς δὲ 
ἥ͵ ἐναντία ταύτῃ ἣ ἐλεγουσαν. πᾶς ἀνϑρωπος λίϑος᾽ " ἐναντίον yao τὸ πᾶς 

) τῷ οὐδείς. τοῦτο οὖν χαϑόλου ψεῦδης τὸ παντελῶς ἀναιροῦν τὸ ἀληϑές. 
10 ἐπί τι δὲ ψευδὴς ἢ ἀντιφατιχῶς ἀντι κει μενη: esha γὰρ οὔσης τῆς he- 

ς 
\ , = \ \ > ξ΄ , ! > ΄ e , 5 γούσης “τὸ λογιχὸν οὐ παντὶ Caw’ ψευδὴς ἐστιν ἐπί, τι. ἢ λέγουσα “td λο- 

, τα 

2 

᾿ς x -\ td , ) o” x ἣν 3 ! Ὁ Ὁ 2» > γἹίχον TAYTe SMM. OVTW WEY 9UV, St au OOTEPAL εἰξν ψεῦοεις EC ὧν 

συνῆχται th ψεῦδος. εἰ G2 ἢ ἑτέρα ἀληϑὴς εἴη, οὐχ ἐνδέχεται ἄλλην εἶναι 30 
\ f \ " 

τ 
ἀληθῆ 7, τὴν μείζονα " τὴν δ᾽ ἐλάττονα οὐδέποτε οἷόν te. ἐπεὶ γὰρ γενι- 

Le Ἧς > , [Ὁ ΄ ‘ ΄ ΝΑ 5 σ 15 χώτατα γένη ἐλήφϑησαν χαὶ ὃ ἐλάττων ὅρος χαὶ 6 ϑειζων, δῆλον ὅτι ὡς 
9 >) 

ἌΡ.» \ οὐχ ἐνδέχεται τὸν μέσον ὅρον ἀχηϑῶς χαταφασχεσχ, τοῦ ἐλάττονος" ἐπὶ 
‘ ΄ 

΄ \ ° , 7 , πλέον {2p OUTWS et ιναι αὐτοῦ ἀνά αγχη" ὑπόχειτχι 4] ἐλάττων ὡρης Yevos ἴω 

γενιχώτατον. χαὶ δῆλον ὅτι οὐδὲ ἐξισάζειν τῷ ἐλάττονι δύναται 6 μέσος" 
οὐδὲν γάρ ἐστι τοῖς γενιχωτάτοις γένεσιν ἐξισάζον. οὐχ ἄρα ἐνδέχεταί ποτε 80 

4 20 τὴν ἐλάττονα πρότασιν ἀληϑῇ εἶναι. μόνως ἄρα ἢ μείζων ἔσται ἀληθής" 
\ ‘ τα Ἁ ~ ΄ ‘ lo o ΄ δυνατὸν γὰρ εἶναι μέσον ὅρον τινὰ τῶν ὑπὸ τὸν nell Ova. χαὶ οὕτως ὁ μὲν 

aff > ee Q~ = > A τ eS μείζων αὐτοῦ ἀληϑῶς χατηγορηϑήσεται, οὗτος δὲ τοῦ ἐλάττονος ψευδῶς, 
> , ‘ ~ [4 οἷον εἰ λάβω τὸ σῶμα" οὐσία μὲν γὰρ παντὶ σώματι ὑπάρχει, χαὶ ἔστιν 

, ~ a ΄ ’ v lad oh Des, σῶμα δὲ πάσῃ ποιότητι, χαὶ ἔστι ψευδές’ οὕτω γὰρ συναχ ϑήσεται 
a he , ΄ ΄ o τ \ 25 ᾿οὐσίχ πάσῃ ποιότητι ὑπάρχει. οὕτω μὲν οὖν χαταφατιχῆς οὔσης χαὶ 

5 , ~ 5» , , αμξσοῦ τὴς ἀπάτης τοσαυτάχις γίνεται ὃ παραλογισμός. πῶς δὲ ἀποφατιχῆς 80 
Vv ΄ , 

~ ovens τῆς ἀπάτης ust πῶς ἐμμέσου χαταφατιχῇς τε χαὶ ἀποφατιχῆς, 
- . . a , προϊόντες δηλώσομεν, πρότερον τὴν λέξιν, δι’ ἧς τὸν πρότερον ἐχτίϑεται 

, σ Vv 2F , 5 τρόπον, ὄνπερ εἴπουεν, ἐξετάσαντες. 

30 p.79b25 Αὕτη δ᾽ ἐν μὲν τοῖ ὦτως ὑπάρχουσιν ἣ μὴ ὑπαρ- 

Εἰπὼν ὅτι ἢ χατὰ διάϑεσιν ἄγνοια ἔστι μὲν 7 διὰ συλλογισμοῦ 40 

1 ὅρων alt. 1. R λαμβάνεται R 3 γίνεται R 4 πρότασις ψευδὴς Ua 
post τι alt. add. ψευδὴς R ὅ tH προτέρω τῶν πρώτων R: τοῖς προτέροις a! 
ἀναλυτικοῖς αἱ ἐν τῷ δευτ. τῶν [Ιρώτ. ἀναλ.7 ο. 2 p. 5424 sq. 6 ἀληϑῆ R 
11 πᾶν ζῶον, om. οὐ Ua? post ψευδὴς add. δὲ U ἣ λέγουσα ἐπί τι R 

12 οὐ πᾶν ζῶον Ua? 15 εἴδη αἱ 18. χαὶ δῆλον ὅτι RUa?: ἀλλ᾽ al 

οὐδὲ 41: οὔτε Βα": οὐχ U δύναται ἐξισάζειν τῷ ἐλάττονι ὁ μέσος ὅρος al 

19 οὐδὲ U 22 post μείζων add. ὅρος a 23 λάβοιμι a ὑπάρχει om. R 

zai U: ὅπερ Ra 24 ἔσται ψευδής R ae Dybadeiety a 29 ὅπερ a 

30.31 lemma a: ἄγνοια δὲ ἡ μὴ---ἀπάτη ut p. 191,1.2 RU 52 post ἡ prius add. 

μὴ Ua χατὰ ἀπόφασιν a post ἄγνοια Aap ἀλλ᾽ ἡ κατὰ διάϑεσιν a 
ἐστὶ μόνη R: inv. ord. a 

Comment. Arist. XIII 3. Philop. in Anal. Post. 13 
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yivopsvy ἀπάτη χαὶ ὀφείλων ἐπαγαγεῖν ὅτι ἔστι δὲ χαὶ ἢ ἄνευ συλλο- 42V 
γισμοῦ (τοῦτο γὰρ ἣν τὸ ἀχόλουϑον), ὅμως ἀναλαμβάνει τὸν λόγον xat 

ι 

c ΄ “Ἃ 

φησὶν αὕτη ὃδὲ ἐν μὲν τοῖς πρώτως ὑπάρχουσιν ἣ μὴ ὑπάρχουσι 

συμβαίνει διχῶς. αὕτη δέ, φησίν, οὐχὶ ἣ διὰ συλλογισμοῦ ἀλλ᾽ ἣ χατὰ 
5 διάϑεσιν γινομένη" ταύτην γὰρ διαιρεῖ εἰς τὴν διὰ συλλογισμοῦ χαὶ εἰς τὴν 

ἄνευ συλλογισμοῦ. τὸ δὲ ἐν μὲν τοῖς πρώτοις ὑπάρχουσιν 7 μὴ ὕὑπάρ- 

yous, τοῦτ᾽ ἔστιν ἐν ταῖς ἀμέσοις προτάσεσιν ἤτοι ἀποφάνσεσι, τουτέστιν 7 
χατηγοριχαῖς 7] ἀποφατιχαῖς" ἐν ἐχάστῃ γὰρ τούτων ἔστι χαὶ ἄνευ συλλογισμοῦ 45 

τὴν ἐναντίαν ἀπάτην δοξάσαι χαὶ μετὰ συλλογισμοῦ. ἴσως δὲ χαὶ βουληϑεὶς 

10 ἐξ ἀρχῆς τῆς μετὰ συλλογισμοῦ ἀπάτης τὴν διαίρεσιν εὐϑὺς ποιήσασϑαι, 

πρὶν μνησϑῆναι τῆς ἄνευ συλλογισμοῦ, εἶπε τὸ ἔστι μὲν ἢ διὰ συλλο- 

γισμοῦ γινομένη ἀπάτη. εἶτα πάλιν χαλὸν νομίσας πρότερον εἰπεῖν, 
ποσαχῶς ἣ χατὰ διάϑεσιν γίνεται ἀπάτη, ἐπανέλαβε τὸν λόγον χαὶ εἶπεν 

[-aeane ADE. X ~ , ΄ , \ a Cre~ 

αὕτη δ᾽ ἐν μὲν tote πρώτως ὑπάρχουσι ual ta ἑξῆς. 

15 p.79b98 Τῆς μὲν οὖν ἁπλῆς ὑπολήψηως ἁπλῆ ἣ ἀπάτη. 50 

᾿Εὰν γάρ τις ἁπλῶς χαὶ δίχα συλλογισμοῦ anatyy τινὰ λάβῃ, τῆς 
τοιαύτης ψευδοῦς ὑπολήψεως ἁπλῆ ἐστιν ἢ ἀπάτη ἅτε γὰρ ἄνευ συλλο- 

γισμοῦ τινος γινομένῃ οὐχ ἔστι ποιχιλία τις ἐν αὐτῇ οὐδὲ διαίρεσις ὥσπερ 
> ~ AEA ~ 4 

ἐπὶ τῆς διὰ συλλογισμοῦ γινομένης. 

= ‘ ΄ pa Py A > ~ ΣῈ , = 

20 p.79b29 Μὴ ὑπαρχέτω yap τὸ A μηδενὶ τῷ Β ἀτόμως. | 

"Edy ἄυεσος ἢ ἢ ἁπλῇ ἀπόφασις, ἡ ἀντιχειμένη. ταύτῃ χατάφασις, 43° 
SIN ER ~ , ΄ , \ σ > Ν Γι] ‘ 

εἰ διὰ συλλογισμοῦ γίνοιτο, λήψεται μέσον τινὰ ὅρον, οἷον to 1’, xat συλλο- 

or 
- 5 S ~ τ σ ~ ΄ 

γιξῖται ἠἡπατημένως διὰ μέσου τοῦ 1" ὅτι τὸ A παντὶ τῷ B ὑπάρχει. 
Ν 

tO 

πησαγῶς δὲ wet δ hov he ἐν ton ar Ξξῃς ἈΠ ΓΙΑΤΕ 
τι ISAY WS S γίνεται παρὰ ηγισμος εν τουτῷ, EMESIS ST, γαγξν. 

τς Tan ἘΠ ἢ πο εις Gan alias ἘΞ 95 p.79b33 Εἰ γὰρ μήτε τὸ A μηδενὶ τῷ Τ ὑπάρχει μήτε τ 

υηδενὶ τῷ B, εἴληπται δ᾽ ἑχατέρα ἀνάπαλιν, ἄμφω ψευδεῖς 

ἔσονται. 

as ( / 4 , σ σ Vv \ A wv σ 

Et ὃ ληφϑείς, φησί, μέσος ὅρος οὕτως ἔχει πρὸς τοὺς ἀχροὺς ὥστε 

1 δὲ om. ἃ 2 ἐπαναλαμβάνει ἃ ὃ ἐν μὲν---4 ἀλλ᾽ RU: τουτέστιν ἃ 

4 οὐχ R 5 γὰρ om. U post εἰς add. te a 4. cor Rea Ua 

ef. p. 198,12: ἀποφάσεσι libri 9 ἐναντίαν om. R post 

συλλογισμοῦ add. διχῶς εἶπε συμβαίνειν a zat alt. om. R 11 tod Ra 

ἀποφάνσεσι Scripsi 

12.13 ποσαχῶς εἰπεῖν R 18 γινομένη U post γίνεται add. ἡ R 

14 ἐν a: ἐπὶ RU 16 τις post συλλογισμοῦ colloc. a ἀπάτην τινὰ R: δόξαν 

τινα ψευδῆ U: τὴν ἀπάτην ἃ 17 ἡ οπὶ: R 18 τινος γινομένη (γινομένῃ 

scripsi) ἃ: τινὸς γινομένης U: inv. ord. R ποιχίλη R 20 tov R 

τῶν R Arist. 22 éav—yivntat, sed ante 21 7 ἀντιχ. al 22.23 συλλογιεῖται 

οὖν, om. zat ἢ 23 ὅτι Ua: οἷον R 24 ἐπάγει a 26 τῶν U Arist. 

ἑχάτερον R 
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> \ 

τόν te μείζονα αὐτοῦ ἀποφάσχεσϑαι χαὶ αὐτὸν τοῦ ἐλάττονος, ἐλήφϑη δὲ 43° 

ὑπὸ τοῦ παραλογισμοῦ ἀνάπαλιν, λέγω δὴ τόν τε μείζονα ὑπάρχειν τῷ τὸ 
μέσῳ xal τοῦτον τῷ ἐλάττονι. δῆλον ὡς ἐξ ἀμφοτέρων ψευδῶν 6 παρα- 
λογισμὸς γέγονεν. 

Ξ δι NY, cg v ‘ ’ x " \ \ 

5 p. 79 hy ἔχ θεῖ 8 οὕτως cyst τὸ Γ πρὸς τὸ A χαὶ τὸ Β ὥστε 
μήτε ὑπὸ τὸ A εἶναι μήτε χαϑόλου τῷ Β. 

Ered ε a ἮΝ , > Ὁ ὦ 

πεν ὅτι ἐνδέχεται ἀμφοτέρας τὰς προτάσεις εἶναι ψευδεῖς, 
- BONS, ~ , 4 , 

πῶς ἐνδέχεται τοῦτο, διὰ τούτων προστίϑησιν. ὅταν, φησίν, οὕτως ἔχῃ 15 
Ἁ ¢ \ , , , ~ , 

τὸ μέσον ὥστε μήτε ὑπὸ τὸν μείζονα εἶναι ὅρον μήτε τοῦ ἐλάττονος χατη- 

10 Ἰορεῖσϑαι- τοιοῦτος δέ ἐστιν, ὅταν ἀλλότριος ἡ ἑἕχατέρου. 

Ρ. 790υ81] Τὸ μὲν γὰρ B ἀδύνατον εἶναι ἐν ὅλῳ τινί. 

i? , ~ ᾿Ὶ , 3 ΕΓ σ > ἌΝ rhe Ys ι 

Exatepov τῶν εἰρημένων ἀποδείχνυσιν. ὅτι οὖν [ἐὰν] ἐνδέχεται τὸν 
υέσον uy χαϑόλου χατηγορεῖσϑαι τοῦ B, μᾶλλον ὃξ ἀνάγχη uv 

ρεῖσϑαι χαϑόλου τοῦ B, δῆλον. εἰ γὰρ πρώτως χαὶ ἀμέσως ἀπεφάσχετο 

156 A τοῦ Β, οὐχ ἐνδέχεται τὸ Β ὑπό τι ἄλλο εἶναι" οὐκέτι γὰρ ἂν ἀμέσως 
\ 

τὸ A τοῦ B χατηγορεῖτο ἀλλὰ διὰ μέσου ἐχείνου by’ ὃ ἀνήγετο χαὶ τὸ Β. 

.79b39 To δὲ ἃ οὐχ ἀνάγχη πᾶσι τοῖς οὖσιν εἶναι χαϑόλου. Ρ ἵ χη 

is ) 3 >f a A mat aS ‘ ~ ‘ ¢ , 5 \ ‘ 

Ox ἐνδέχεται xat τὸ A μηδενὶ τῶν I ὑπάρχειν. εἰ udv γὰρ ἦν τι 
΄ , 5 ~ 

γενιχώτατοην γένος KATA πάντων τῶν ὄντων χαὶ τοῦτο εἰλήφαμεν πρὸς τῷ A, 8 

20 οὐχ οἷόν τε ἦν ἐχεῖνο μὴ πάντως ἐν χαταφάσει παραλαυβάνεσϑαι: ὃ γὰρ 

1 τὸν μὲν R 2 δὲ ἃ 3 τούτω R 3.4. γέγονεν ὁ παραλογισμός a®: ἐλήφϑη 

ὁ παραλογισμός ἃ 5 γενέσϑαι R τὸ (ante 8) om. R Arist. Ὁ post ὥστε add. 

τὸν μέσον ὅρον a 11—16 RUa?: ἔστι δὲ ὅλου τοῦ παρόντος χωρίου ἣ χατὰ ῥητὸν διάνοια 

αὕτη. ἐνδέχεται μὲν γάρ φησι τὸν ἀπατηλῶς συλλογιζόμενον, py μόνον ἐκ τοῦ λαμβάνειν ἀυ.- 

φοτέρας τὰς προτάσεις ψευδεῖς, συνάγειν συμπέρασμα ψευδὲς, ἀλλὰ χαὶ ἐχ τοῦ ϑατέραν μόνην, > 

, 4 
ς "ρισμένως. χαὶ ταύτης γὰρ μόνης Ψευδοῦς εἰλημμένης, Ψευδὲς συμ.- 

, 

τ 

bm i a a 

λέγω δὴ τὴν ἐλάττονα ¢ | 1 

ρασυ. πέρασμα συναχϑήσεται. εἰ γὰρ ἀληϑῶς χαὶ ἀμέσως τ τῳ ται ἣ οὐσία τοῦ ποιοῦ, χαὶ αὖϑις 

τοῦ ποσοῦ τὸ ποιόν. ληφϑήσονται (λεχϑήσονται a!) δὲ αἱ προτάσεις ἀνάπαλιν, ὅς καταφασχό- 

μεναι, χαὶ ἀμφότεραι ψευδεῖς ὅλαι δι᾿ ὅλου ἔσονται. καὶ τὸ συμπέρασμα Ψευδές. χαὶ χατασχευά- 
" ᾿ ‘ 

Cwv tov λόγον, φησίν. ἐγχωρεῖ yap οὕτως ἔχειν τὸν μέσον ὅρον, ἤγουν τὸ ποσὸν, πρὸς ad o- < 

μείζονα τὴν οὐσίαν. χαὶ πρὸς τὸν ἐλάττονα τὸ ποιὸν, ὥστε ἀλλότριον εἶναι. χαὶ μή 

μείζονος περιέχεσϑαι, μ. ee πρὸς τὸν ἐλάττονα ἔχειν σχέσιν τινὰ καὶ οἰκειότητα ὥστε περιέχειν 

αὐτόν. ἀλλὰ πάντῃ τοῦ ἃ ̓χαὶ τοῦ G εἶναι, ἀλλότριον. τὸ μὲν γὰρ ( eee τὸ ποιὸν γένος ὃν 
ey 

3, 

γενιχκώτατον, ἀδύνατον ὑπὸ ἄλλο τι τελεῖν. ὅτι καὶ τὸ ἃ ἡ οὐσία, ἀμέσως τοῦ | ἤγουν τοῦ 

ποιοῦ ἀπεφάσχετο. ἡ δὲ οὐσία οὐχ τ «τοιαύτην φύσιν ὥστε περιέχειν πάντα τὰ ὄντα. ἀλλὰ 
IT χαὶ αὕτη; τῶν μὲν χατηγορεῖται ὡς ἐμπεριεχομένων αὐτῇ. τῶν δὲ ἀποφάσκεται, ὡς μὴ τελούντων 

bx? αὐτόν (I. αὐτήν).. ὥσπερ δὴ ἀποφάσκεται χαὶ τοῦ B, ἤτοι τοῦ ποιοῦ Sa! 12 ἐνδέχεται 

seripsi: ἐὰν ἐνδέχηται RUa? 18 τοῦ 8---κατηγορεῖσϑαι om. a? 14 post τοῦ β add. 
χαϑόλου R 15 post οὐχ add. οὖν Ua? 16 χατηγοροῖτο Ra? 18 τῷ 7 Ra! 

ἦν om. ἃ] 19 post ὄντων add. ὄν a! τοιοῦτον εἰλήφαμεν εἶναι τὸ ἃ al 

13* 
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“1 2) WS, ἃ κως τὶ ΄ σι 2 ri , AX " ~ \ Νὴ 3 ~ | 

ἂν ἐλήφϑη μέσον, τοῦτο πάντως ἐν ἐχείνῳ ἣν χαχεῖνο χατὰ παντὸς αὐτοῦ 43! 
» ἧς - » ἊΣ ἊΝ IN e 2 - τὰ , 5 ΄ + (ise 

χατηγορεῖτο. ἐπειδὴ δὲ οὐδέν ἐστι τοιοῦτον, ἐνδέχεται ἀλλότριον Aausavecdar 
ἐξ o , ~ ΄ , 

τὸν μέσον, χαὶ οὕτως οὐ χατηγορηϑήσεται αὐτοῦ ὁ μείζων. 

p.80a2 Τὴν δὲ ΑΓ ἐγχωρεῖ, οἷον εἰ τὸ ἃ χαὶ τῷ I χαὶ τῷ B40 

σι 

΄ ’΄ 2) 

ὑπάρχει ἀτόμως. 

Ὅτι τὴν μείζονα πρότασιν τὴν AL ἐγχωρεῖ ἀληϑῆ εἶναι, διὰ τούτων 

πιστοῦται᾽ ἐνδέχεται γάρ, φησί, τὸ A χαὶ τῷ T χαὶ τῷ Β ὑπάρχειν 
eee > ~ ΄ - ε ΄ ae, \ ‘ aa \ 
ἀτόμως. ἐνταῦϑα δέ, πῶς φησιν ὑπάρχειν ἀμέσως τὸ A χαὶ τῷ 1” χαὶ 

τῷ B, πολλὴ ζήτησις τῷ ᾿Αλεξάνδρῳ γέγονε. καὶ μετὰ πολλὰ λέγει τὴν 

10 ἀληϑῆ τοῦ ῥητοῦ διάνοιαν, ὅτι ὁ Ὁ ἐνταῦϑα oe οὐ TO χαταφάσχε- 

σϑαι ἀλλ᾿ ἁπλῶς τὸ χατηγορεῖσϑαι, εἴτε χαταφατιχῶς εἴτε ἀποφατιχῶς. ἐνδέ- 43 
ae ΄ \ / \ 5 

χεται οὖν, φησί, τὸ A ἀμέσως xat τοῦ B χαὶ τοῦ I’ χατηγορεῖσϑαι, ἀλλὰ 
~ \ Y wr = ἘΞ SX B 3 ~ 5 A Vv \ Fad 3 Qt 

τοῦ μὲν I χαταφατιχῶς tod 68 B ἀποφατιχῶς. ef yap ety τὸ [᾿ εὐϑὺς 
ὑπὸ τὸ A χαὶ μὴ μετὰ πλείονα, οἷον tod A ὄντος οὐσίας, ef to I” ety 

15 τὸ εὐθὺς ὑπὸ τὴν οὐσίαν, οἷον τὸ cua, τούτου ἀμέσως ἣ οὐσία χατηγο- 

ρηϑήσεται" τοῦ δὲ B, τουτέστι τοῦ ποιοῦ, ἀμέσως ἀποφαϑήσεται. εἰ δὲ 
5 4 Sees ~ YY ~ > Ne ν» > Q~ cS ‘ ἀυέσως ἐνδέχεται τοῦ [᾿ χατηγορεῖσϑαι, ἐνδέχεται apa ἀληϑῇ εἶναι τὴν 

μείζονα πρότασιν, λέγω δὴ τὴν AL’. 50 

AY 3 X , SNe: 

ρῆται τὸ αὐτὸ πλειόνων, οὐδέ- p. 8083 Ὅταν γὰρ πρώτως KATHY Of 
20 τερον οὐδετέρῳ ἔσται. 

by) RY δι πα mi σ Ὁ. ΓΒ ἊΝ Le ἊΞ aN ! > Len > la ΄ >] ΄ 

Εἰπειδὴ εἶπεν ὅτι ἢ πρότασις ἀεὶ ψευδὴς ἐστι, τουτέστιν ἢ ἐλάτ 

ὥς των. ἢ μέντοι μείζων. ὅτις ἦν ἢ AL’, δύναται ἀληϑὴς εἶναι, ὅτι μὲν τ: fhe » 7 [Ὁ] ? (ey ἢ 
΄ > ~ > v Ρ ͵ ~ 

yetar τὴν μείζονα ἀληϑῇ εἶναι, ἔδειξεν εἰπὼν οἷον εἰ τὸ καὶ τῷ [" 
Η͂ - ta , > ΄ σ >. τὰ NN Εν ἊΣ > 7 9.4 

χαὶ τῷ Β ὑπάρχει ἀτόμως. ὅτι δὲ ἢ ἐλάττων ψευδὴς det ἐστι, διὰ 

25 τούτων δείχνυσι χαϑολιχῷ τινι λόγῳ χρώμενος. χαϑόλου γάρ φησιν ὅτι, 48ν 
\ 

ὅταν ἕν te χαὶ τὸ αὐτὸ πλειόνων χατηγορῆται ὁπωσοῦν, ἣ πάντων 

χαταφατιχῶς ἢ πάντων ἀποφατιχῶς ἣ τῶν μὲν χαταφατιχῶς τῶν δὲ ἀπο- f f 

φατιχῶς, τῶν λοιπῶν οὐδὲ ἕν ἐν οὐδενὶ τῶν ἄλλων ὑπάρχει. χαὶ ἴδωμέν 
A 

μέρος ἐπεξιόντες. τὸ γὰρ A χαὶ 
ὰ 

A 

YE τὴν τοῦ λόγου ah ἡδειαν τοῖς χατ ye 

1 éxetvo, om. ἐν R: κατ᾽ ἐκείνου a! αὐτοῦ RUa?: τοῦ ἐλάττονος a! 2 χατηγο- 

ροῖτο αὶ post τοιοῦτον add. γενικώτατον γένος, ὥστε κατὰ πάντων τῶν ὄντων χατηγο- 

ρεῖσϑαι al 3 οὕτως οὔτε ὁ μείζων αὐτοῦ χατηγορηϑήσεται οὔτε οὗτος τοῦ ἐλάττονος a! 

post μείζων add. οἶμαι ὅτι λέγει Ua? 6 ὅταν R: ὅτι δὲ ἃ ἐγχωρῇ R 
7 B—7 Ra 8 ὑπάρχειν a: ὑπάρχει RU χαὶ prius a: om. RU 8.9 β- R 

9 post μετὰ add. τὰ ἃ 14 οὐσίας scripsi οἵ, p. 198,1: οὐσία RUa 15 post τούτου 

add. ταύτη Ua 16 ἀποφαϑήσεται scripsi ef. p. 189,5: ἀποφανϑήσεται libri 

18 δὲ U 19 πρώτως RU (Cenf, corr. u): πρῶτον a Arist. cf. p. 197,23 

χατηγορῆται post πλειόνων colloc. a ταυτὸ R 20 post οὐδέτερον. add. ἐν R (np ἢ 

οὐδετέρου a 21 ἡ alt. om. αὶ 22 ἣν om. a ἀληϑὴ R 23 εἰ om. R 

24 ἀεὶ ψευδής a 24.25 διὰ τούτων om. a 25 τι, a: om. RU 27 ἀποφατι- 

χῶς ἡ πάντων χαταφατιχῶς R 28 ἴδε μέν R 
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τοῦ [ χαὶ τοῦ Β ἀποφασχέσθϑω ἀμέσως" λέγω ὅτι οὐδὲ τὸ Β οὐδενὶ τῷ L435 
= ἊΣ ee A ΠΟ νυ αν ay = = = ΙΕ ἜΝ Β ταδὶ Ύ SN 

ὑπάρζει. εἰ γὰρ τοῦτο Ψεῦδος, παντὶ ὑπάρξει τῷ [᾿ τὸ B. εἰ οὖν τὸ A 
; 30 ‘ ~ \ \ ‘ ἊΨ ’ κι x ‘ ms ΡΨ , mee 

μὲν οὐδενὶ τῷ B, τὸ δὲ Β παντὶ τῷ Dy τὸ A οὐδενὶ τῷ [Γ᾿ ὑπάρχει διὰ 
/ a i 

υέσου τοῦ Bs ὑπέχειτο 62 ἀμέσως μὴ ὑπάρχειν" οὐδενὶ ἄρα τῷ [᾿ ὑπάρχει 
x Wis iN ὌΝ \ ’ > yer: ret > ~ oe ee yea τ αν 3 \ 

τὸ B. διὰ ta αὐτὰ δὴ οὐδὲ τὸ lL οὐδενὶ ὑπάρξει τῷ Β. ἀλλὰ δὴ χαὶ ἰ | 

ee ἀμέσως χαταφασχέσϑω τὸ A, χαὶ τοῦ B λέγω χαὶ tod ["- 

ne ιν οὖν οὐχ ὑπάρξει τὸ Β τῷ [᾿. εἰ yap ὑπάρξει, ἐπεὶ τὸ A παντὶ 
᾽ 

τῷ B, τὸ δὲ Β παντὶ τῷ Γ᾽, xat τὸ A ἄρα παντὶ τῷ I’ διὰ μέσου 
~ Basa , Ἂν» ἊΣ ‘ ‘ ‘ 

τοῦ B: aa ὑπέχειτο ἀμέτως ἀπαρχειν: ὁμοίως οὖν οὐδὲ τὸ I’ οὐδενὶ 10 
> ~ Pf Chak 

τῷ B ὑπάρξει. ἀλλὰ δὴ τοῦ μὲν ἑτέρου χαταφασχέσϑω ἀμέσως, ἀπο- 
’ μ᾿: ~ ~ > \ | ld 

φασχέσϑω δὲ τοῦ λοιποῦ. οἷον τὸ A παντὶ μὲν ὑπαρχέτω τῷ B ἀμέσως. 
- ‘ a >} ‘ Ἁ 3 

υηδενὶ 62 τῷ L's λέγω ὅτι οὐδὲ τὸ B οὐ 
\ ~ ’ \ Xx ‘ ~ 1 

Β παντὶ τῷ Ty χαὶ τὸ A παντὶ τῷ | 
3 ἢ \ \ \ ai 

ἐπεὶ xat to A παντὶ to B, τὸ δὲ : 
΄ at od “χὰ ν Lf ΄ 95 Ὁ , id / I D4 5) ‘ +> \ ~ 5 ‘ 

ὑπάρξει’ ἀλλ᾽ ὑπέχειτο οὐδενί, ὁμοίως οὐδὲ τὸ | οὐδενὶ τῷ B- εἰ γὰρ 
, Ἁ 

παντί, ἐπειδὴ τὸ A οὐδενὶ τῷ I’, τὸ δὲ Γ᾿ παντὶ τῷ B, τὸ A οὐδενὶ τῷ Β 
" 

3 

ε ,» 7) ΄ ΄ , sy ’ Shoes) ΝΙΝ 5.) 74 ΄ 7 > τὶ 

UTAOGEL* αλλ UTMEXELTO TAVT. OA τὰ αὑτὰ OF, 909 , cay πλείονα Ἢ ὧν 15 

» - " 3 ΄ >} / ~ . ~ ‘ ¢ I fe 

ἀιέσως πον sttat τὸ A, ἐνδέχεται ἐχείνων τι τῶν λοιπῶν τινὶ ὑπάρξαι. 
5 » ΄ - - > ~ a , 55. 75 

i τοίνυν, ὅταν τὸ αὐτὸ ἀμέσως τινῶν χατηγορῆται, ἐχεῖνα ὑπάρχειν ἀλλήλοις 

ἀδύνατον, ὑπάρχει ὃὲ τὸ A χαὶ τῷ [᾿ χαὶ τῷ B, ἀδύνατον ἄρα ταῦτα 

ἀλλήλων χαταφάσχεσϑαι. ὥστε ὁ παραλοηγισμὸς χαταφάσχων τὸ | τοῦ B 
i ry ‘ r 

ψευδὴ πάντως ποιήσει τὴν πρότασιν τὴν ἐλάττονα. 

\ Ae >} ) 5 , ΄ ΄ 

p. 8044 Διαφέρει δ᾽ οὐδέν, οὐδ᾽ εἰ μἡ ἀτόμως ὑπάρχει. 30 

Οὐ πρὸς τὸ π 
ῃ ‘ 

9. ‘ , 3 ‘ A ‘ A »} ~ ΞΞᾺ π᾿ ἘΞ 

ὑτὸ Picea ἀλλὰ πρὸς TO πρὸ αὐτοῦ τὸ ἀλλὰ χαὶ τὴν 

α 

~ 5 ’ ~ ‘ σ ‘ 

POSEY WS SLO UEVGY TOUTO τὸ ἡτᾶν YAO πρώτως χατη- 

a o << On a <= 3 = aA -πῷ — “<9 o c=) 

a. >) Vv ΄ , \ ~ Ἃ 

AV, οὐδὲν διαφέρει, εἴτε ἀμέσως χαταφάσχηιτο τὸ A tod I’, τουτέστιν 
΄ ao ~ , 3) ἊΣ ὍΡΟΝ > AX , 

ὃ μείζων ὅρος τοῦ μέσου, εἴτε uy ἀυέσως ἀλλὰ διὰ πλειόνων, τουτέστιν 
3 4 DA φ A Ἀ / 3 Q% , ‘ ἸῸΝ = 5 

εἰ ὁ μέσος uy εἴη ὑπὸ τὸν ustinva εὐϑὺς tetayucvos ἀλλὰ μετὰ πολλά. 

Cova πρότασιν ἀληϑῇ, τὴν % 

1 τοῦ β3--τοῦ 7 κὶ toy 7 U 2 ὑπάρχει. τοῦτο yap τὸ ψεῦδος R παντὶ 

scripsi: παντὸς R: πάντως Ua 3 οὐδενὸς τῶν B U οὐδενὶ τῶν 7 U 
4 μὴ a: om. RU 5 3] ἃ utrobique R τῷ a: τῶν RU καὶ om. R 
Ὁ χατηγορείσϑω a 8 post 7 alt. add. ὑπάρξει ἃ 9 post ἀμέσως add. μὴ Ra! 

12 οὐδενὶ δὲ a τῷ prius a: τῶν RU τῷ alt. Ua: τῶν R 15 τῷ 7 a: 

τῶν 7 RU τῷ 8 alt. a: tov U: τῶν ἃ R 16 ὑπάρχει R, post 15 οὐδενὶ alt. a 
undevt R δὲ Ra οὐδ᾽ om. R: zai a 17 τὸ ἃ a: om. RU post τὸ ἃ 

add. οὐχ a ὑπάρξαι τινί a 18 ὅτι U χατηγορῆται τινῶν ἃ 19 χαὶ 

prius a: om. RU β-- 4 ταῦτα RUa?: τὰ 87 αἱ 21 τὴν ἐλάττονα 

πρότασιν ἃ 22 ὑπάρχη U 23.24 τὸ αὐτὸ χατηγορῆται ἃ 24 ταυτὸ R 

τὸ tert. om. R 26 post ἀτόμως add. μὴ RU: om. a 280 ἃ ἢ post 

τουτέστιν add, οἷον RU: om. a 00 μὴ ὁ μέσος ἃ εὐθὺς ὑπὸ τὸν μείζονα U 
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~ 4 >} ΄ v ‘ a | εἰ ‘ ~ v 5 , >) ~ ~ ee 

τοῦ yao A οὐσίας ὄντος, τὸ Τ᾿ εἰ μὲν σῶμα εἴη, ἀμέσως αὐτοῦ xatyyopettat 43¥ 
a ~ > ~ n ΝΥ 

τὸ A+ εἰ δέ τι τῶν χατωτέρω, ὀΐον ζῷον ἢ ΤΟΝ ἢ ἕτερόν τι τοιοῦτον, 

οὐχ ἀμέσως μὲν τὸ A τῷ Ty ὑπάρχει δὲ ὅμως ἀληϑῶς. πρὸς οὖν τὸ 
39. it 

Ἰενέσϑαι τὴν μείζονα πρότασιν ἀληθῆ οὐδὲν διαφέρει, εἴτε προσεχῶς ὗπο- 80 

5 χέοιτο τῷ μείζονι 6 μέσος εἴτε μετὰ πολλά. 

> τῳ x τα ΄ 4 ~ ’ \ ~ , 

p. 8028 Ἢ δὲ tod μὴ ὑπάρχειν Ev τε τῷ πρώτῳ χα! ἐν τῷ μέσῳ 

σχήματι. 

Εἴπομεν ὅτι πρόχειται αὐτῷ περὶ τῆς ἐναντίας ἀπάτης τῇ ἐπιστήμῃ 

ei χαὶ ὅτι ἢ χατὰ διάϑεσιν ἀπάτη ἣ περὶ τὰς ἀμέσους γίνεται 3 

10 προτάσεις ἢ περὶ τὰς ἐμμέσους, καὶ ὅτι xa) ἐχάτερον ἢ μετὰ συλλογισυοῦ 

Oe ὑπ] στιν ἢ ἄνευ συλλογισμοῦ, χαὶ ὅτι χαταφατιχῆς μὲν οὔσης τῆς ἐπι iGo BvEGie 

ἱποφάνσεως ἤτοι προτάσεως ἥ ἐναντία ἀπάτη τῆς ἐναντίας ἔσται ἀπο- 
5 
ε 
» 

~ > ~ > ΄ >. \ \ οὗ 

φάσεως, οὐ τῆς ἀντιφατιχῶς ἀντικειμένης; διὰ τὸ ὑποδύεσϑαι τὴν extoty- 
is . ΄ > v ~ 

μην uot ϑέλειν τὰ χαϑόλου συνάγειν, ἀποφ ΠΕ δὲ οὔσης τῆς ἐπιστὴη- 

15 μονικῆς προτάσεως ἣἥ ἀπάτη χαταφατιχὴ ἔσται. ἐπειδὴ οὖν εἶπε πῶς 

“νεται ἣ ἀπάτη ἢ περὶ τὰς ἀμέσους χαταφατιχὰς ities χαταφατιχὴ 40 

οὖσα. ὅτι ἐν μόνῳ TH πρώτῳ σχήματι, χαὶ ἤτοι ἀυφοτέρων ψευδῶν οὐσῶν : | t " ὄχὴ δ i : 

τῶν BELA ἢ ϑατέρας, νῦν δείκνυσι πῶς γίνεται ἢ ἀποφατιχὴ ἀπάτη 

ἢ ταῖς ἀυέσοις χαταφατιχαῖς ἀντικειμένη προτάσεσι. γίνεται οὖν, φησί, 

90 χαὶ ἐν τῷ πρώτῳ τ ἐν τῷ δευτέρῳ σχήματι, διότι τὸ χαϑόλου ἀπο- 

φατιχὸν ἐν ἐρνοτεις συνάγεται, zat ἤτοι δι’ ἀμφοτέρων ψευδῶν τῶν 

προτάσεων ἤτοι διὰ ϑατέρας μόνης ψευδοῦς ϑατέρας ὃὲ ἀληϑοῦς. πῶς 15 

on 

‘ 

NY g = Aa = \ , us aN Nite ΄ Με See. A ’ 

S ἔχαστον GUVUIALVEL, XAT Peace τῊν Λεξιν ἐπεξ ιοντες εἰσόυεϑα. χαὶι 

ὡς δείχνυσι πῶς ἐν τῷ πρώτῳ σχήματι δείχνυται ἐξ ἀμφοτέρων τῶν 
‘ A 

Ὶ 
= ροτάσεων ψευδῶν. ͵ 

p.80all Οἷον εἰ τὸ  χαὶ τῷ 1 χαὶ tH Β ὑπάρχει 
\ \ ΩΝ > ’, x 

γὰρ ληφϑῃ τὸ μὲ 

Te, Nu σ ‘ 34 pe ar A \ 5 

Λαμβάνει πάλιν μείζονα μὲν ὅρον τὸ A ἐλάττονα δὲ τὸ By χαὶ παλιν 
x ~ Vv ~ a 

30 χαταφάσχει ἀυέσως τὸ A τοῦ Β. οἷον ἔστω τὸ udv A ζῷον, τὸ δὲ B50 

- 
be) 

{ 

wl \ ~ ΄ ΄ Dir ε > 5 , 

Ξ-ον TO SWwov TOLVDY Gps ἔσως eke TAVTL TEL. Ἢ οὺν απατὴ ἢ 

Ἃ 

λέγουσα th μηδενὶ ὑπάρχειν τῶν B ἠδύνατο ἄν ἐν πρώτῳ σχήματι ἐχ 
a? , ~ , Vv Oo ~ 

δύο ψευδῶν ΠΣ εν συνάγειν τοῦτο, a μέσον ἔλαβεν ὅρον τοιοῦτον ὥστε 

1 οὐσία ἃ τὸ (0 a2) 7 εἰ μὲν RUa?: τοῦ δὲ 7 a! μέσως, Om. εἴη al 1.2 χατη- 

yopet τοῦ R ὃ τοῦ 7 a δὲ a: δ᾽ οὖν RU ἀληϑές ἃ 5 post μετὰ 

add. τὰ R 8 Εἴπωμεν a 9.10 ἐμμέσους---ἀμέσους a 10.11 dvev—peta R 

11 post συλλογισμοῦ add. ἐστι R 15 ἐπεὶ U 17.18 τῶν προτάσεων οὐσῶν 

ψευδῶν a 18 τῶν om. R ϑατέρου R post γίνεται add. καὶ U 19 xata- 

φατιχῶς a 21 χαίτοι R: ὅτι ἃ τῶν om. Ra 22 post δὲ add. μόνης a 

26 οἷον a Arist.: om. RU za prius a Arist.: φησὶ RU 29 πάλιν prius om. U 

πάλιν alt. om. R 30 post τοῦ 8 add. ἀμέσως τὸ a tH 8 αὶ 32 τῷ Ba 

33 εἰ μέτον scripsi: Eupesov Ra: ἄμεσον U post ἔλαβεν add. οὖν a 
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90 

τι Uae: ἤδη τὶ R δὲ om. R 
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τὸν μείζονα χαὶ αὐτοῦ χαὶ τοῦ ἐλάττονος ἀμέσως χατηγορεῖσϑαι χαταφατι- 

> 

χῶς, τουτέστιν εἰ ἘΝ τὰ ὑπὸ τὸν μείζονα ὅρον ἀντιδιηρημένα ἀλλήλοις 
΄ , Vv ᾿] Ψ' ¢ ἊΝ , ~ " . 

λάβοι. οἷον εἰ ὁ μείζων ety οὐσία ὁ δὲ ἐλάττων σῶμα, τὸ ἀντιδιῃρημένον εἰζ 
ΣΝ ’,ὔ 

τῷ | σώματι εἶδος μέ 

Cova ἐλάβουεν τὸ Cov ἐλάττονα δὲ to πεζόν, μέσον ληψόμεϑα τὸ πτηνόν, et ‘ IY | ; 

Sue ἀντιδιήρηται τῷ πεζῷ" δῆλον yao ὅτι zat τῷ πτηνῷ χαὶ τῷ πεζῷ 

ἔσως ὑπάρχει τὸ ζῷον. τοιούτου οὖν ὄντος τοῦ μέσου, εἰ λάβοι τὸ au. 
hs A μηδενὶ τῷ [᾿ ὑπ ΤΠ Π..Ξ}ν τὸ δὲ [᾿ παντὶ τῷ B, δῆλον ὅτι ἀμφότεραί 

5 ! > a. 23 4 96 λ fs eS [4 g a7 ~ b) ΄ 

εἰσι ψευδεῖς" ἐδείξαμεν γὰρ χαϑόλου ὅτι, “ὅταν ἕν τι" δύο τινῶν ἀμέσως 
~ Vv. 5 ~ 

KATY YOPT, TAL, εἴτε χαταφατιχῶς eee ται εἴτε ἀποφατιχῶς, εἴτε τοῦ μὲν 

χαταφατιχῶς τοῦ δὲ ἀποφατιχῶς, ἐχείνων οὐδέτερον ἐν οὐδετέρῳ ὑπάρχει. 
σ 5 ΄ \ >? DIN Noe X ~ ’ ΄ 5 ~ ΄ ΄ i 

ὥστε εἰ λάβοι τὸ A χατ᾽ οὐδενὸς μὲν tod [᾿, παντί ye αὐτῷ ὑπάρχοντος 
- - > ὡς ,, ΄ , v Rs, 

τοῦ A, χαὶ τὸ [° παντὶ τῷ B, οὐδενί ye PAY IDA Se λήψεται 
ἡε δέτε fe, νυ SENET ea ΩΘΙΣ ΤΥ ΡΩΝ ΠΝ ΤΩΣ ΟΝ ψευδεῖς. ἔστω yop, ὡς εἴπομεν, ὁ μείζων μὲν ὅρος, ἐφ᾽ οὗ to A, ζῷον, 
ia aX / ass if. ἐν , td Si 2 4 ΖΞ, \ B x τ fee 

6 6& μέσος, tO 1, xtyvov, ὃ ὃξ ξλαττῶν; τὸ HD, πεζόν" τὸ οὖν ζῷον 

σὴν ληπτέον, λέγω δὴ τὸ ἀσώματον. ὁμοίως, εἰ μεί- 44: 
a\ 

ἀμέσως ὑπάρχει ἀμφοτέροις. ἐὰν οὖν τις λάβῃ ὅτι ζῷον μὲν οὐδενὶ πτηνῷ, 10 αμεσως ρχε Uy "τέροις. ξ p τις τι GWOY μὲν OUOSVE πτηνῳῷ, 
> \ x ‘= ΄-»"» 

πτηνὸν ὃξ παντὶ πεζῷ, ἄμφω μὲν ψευδεῖς συνάξει ὃὲ ὅτι ζῷον 
) . 3 ’ , 

οὐδενὶ πεζῷ. δυνατὸν ὃς ἀμφοτέρας μὴ χὰ ¢. οἷον 

τὸ ὑὲν ζῷον παντὶ λογιχῷ ὑπάρχει" τὸ μὴ ἜΗΝ συ eer 
, ~ > Cd ζ ΄- - 

ληφϑέντος υέσου ὅρου τοῦ ϑνητοῦ. εἰ οὖν εἴπω “τὸ ζῷον οὐδενὶ ϑνητῷ, 
\ X v4 <a. aon fe ~ 4 INRA APA acts ic: y 

τὸ ϑνητὸν παντὶ λογιχῷ, τὸ ζῷον apa οὐδενὶ λογιχῷ, ia υὲν μείζων ἔσται 
ηζΖ Nene Teme Soares Cy rr ae ee gern ea i = 

χαϊϑόλου WE0O0HS, FOF EAATTWVY Ἢ KATAOATIXY ETL Te VEvd Ὡς. δεὶ οὖν τὴν i 1355] | | ; 

μέσον τὸν ληφϑηναι τινὶ μὲν ὑπάρχοντα τῷ ξεν τινὶ δὲ UH? λης 1ὅ 
5 ’,ὔ v a - 5 ~ 

to παντὶ ὑπάρχειν ἐπί τι ψευδὴς ἔσται. τὸν δὲ μείζονα λαβεῖν 
a~ Hd 3 als ~ A Cc 5 ΄ Ὑ 5 ¢ voy οὐχ ἐνδέχεται: τοῦ γὰρ A χαϑολιχωτάτου ὄντος, εἰ ληφϑείη f é f i 

ιν ΡΟΣ, \ Ν 9 ~ ὅν" - » \ 55 νι Ὧν 

ἤρηος τῶν ὑπ᾽ αὐτό, παντὶ μὲν αὐτῷ ἀληϑῶς ὑπάρξει τὸ A, οὐδενὶ δὲ 
ψευδῶς. et ὃξ ἀλλότριος τοῦ A 2 ὃ ληφϑείς, οὐδενὶ : 

- 

2 A 
Te {a [0] ὃ A ἀληϑῶς, παντὶ ὃς ψευδῶς. οὐχ ἄρα ἐνὸξ: : να πρότασιν | Y 

πὶ τ᾿ Ψευδῆ εἶναι. 

᾿Ἰ Pe! as AA \ ~ c / a ~ Vv ‘ , 

p. 80414 Evéeyetat δὲ xat τῆς ἑτέρας ψευδοῦς οὐσῆς; χαὶ ταύ- 20 

Τέως λαμβάνει: τὴν μὲν μείζονα ἀληϑῇ τὴν ἀποφατιχήν, τὴν O& ἐλάτ- 

2 εἰ om.a 8 λάβοι RUa?: εἶναι a} A μέσον---δὴ RUa?: τουτέστι a! post 

τὸ ἀσώματον add. μέσος ἔσται a post ὁμοίως add, 6° ἃ ὃ ἔλαβε Ra ληψό- 

veta RU: ee a 6 οὖν a 9 ἔσονται a ἐδείξαμεν] p. 196,25 sq. 

10 κατηγορεῖται om. εἴτε tert. RU: 7 a 13 οὐδέν R ὑπαρχόντως Ua?: 

ὀφείλοντος ὑπάρχειν ᾿ 14 ψευδῆ ἃ ὁ om. Ra ὧν U 

ante ζῶον add. τὸ R 15 ante πτηνὸν add. τὸ R post πτηνὸν add. ζῶον U 

16 λάβη a: λάβοι RU 17 ἀμφοτέρας a post μὲν add. τὰς προτάσεις a 19 ὑπάρ- 

χει ἃ: ὑπάρχειν RU: ὑπαρχέτω conicio συναχϑήσεται δὲ τὸ μὴ ὑπάρχειν ἃ 20 τοῦ 

om. a εἴποιμι ἃ 24 ἔσται Ψευδῆς ἃ 26 δὲ om. R 28 παντὶ al: ἐπί 
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τονα ψευδῆ τοῦτο G3, ὅταν ὃ μέσος ὅρος auwoty ἀλλότριος ληφῦγ- οἷον 44: 
E70) aa eo~ ᾿ : oe NN ἊΝ = = ee aN Be eS 
λίῦος, ζῷον, λογιχόν: ζῷον οὐδενὶ λίϑῳ ὑπάρχει, λίϑος παντὶ λογιχῷ, 
Φ-»" vv sa ‘ ~ ¢ ΄ bd, | Vv ἣν . ΄ » ΄ 

ζῷον ἄρα οὐδενὶ λογικῷ ὑπάρξει. χαὶ ἔστιν ἢ ἀποφατιχὴ μόνη ἀκχηϑής. 
. 7 = 4 

οὕτω μὲν οὖν διὰ τῶν ὅρων σαψὴς οὗτος ὁ λόγος. αὐτὸς GE χαὶ διά τινων 2% 

χαϑολιχωτέρων λόγων τοῦτο πιστοῦται. σι 

». 80415 Τὴν μὲν Al ἀληθῆ, ὅτι οὐ π Re a - εὶ Φ oe ΠῚ Φ a as LS cc = Ὡς 
πῶ oS o = εἰ or = 

“Ὅτι ἐνδέχεται τὴν ἀποφατ τικήν, λέγω δὴ τὴν μεΐζονα, ἀληθῆ λαυ- 
iy Qraye ἢ] ἡντά τῇ Εἰχν tot ὴ Sot τινὰ τοιοῦτον ὁ δ Bs 

paves Al, συντόμως δείχνυσ!, διότι υη SoTL «τινὰ οιοῦτον ὅρην Ais 

, ΟΣ Xx 

ὥστε πάντων τῶν ὄντων χατηγορεῖσϑα!. εἰ μὲν γὰρ Ων τι χοινὸν γένος πάν- 
~ v ΣΝ Σ - , > 

10 τῶν τῶν GYTWY χαὶ τοῦτο cA . cy τῷ με ον ὅρῳ, οὐχ οἷόν ἘΞ, ἫΝ 

- 

i 

τοῦτο ὡς ἀληϑῶς ἀποφῆσαι, ἃ 

'ἐδὶ 
Π 

λλὰ πάντων τῶν ὄντων ἀληϑῶς χατεφασχετο" 30 
5 

ὥσπερ εἰ thy οὐσίαν λάβοιμεν, μηδὲν δὲ ἣν ἐν τῷ παντὶ παρὰ τὴν οὐσίαν, 

Ν᾿ 

, 5 \ ~ 4 ΄ ΄ > ~ " 

πάντως ἂν παντὸς τοῦ ληφϑέντος χατεφάσχετο. ἐπεὶ οὖν μὴ ἔστι τι χοινὸν 
\ 3 Qs 5 

γένος τῶν ὄντων ἀλλὰ διῃρημέναι εἰσὶν αἱ χατηγορίαι, ἐνδέχετα αυβᾶνειν 

15 ἀεὶ ἐξ ἑτέρου yévovs ὅρον, ob τὸν μείζονα ἔστιν ἀληϑῶς ἀποφῆσαι. 
σ Δ ~ 5 ~ , "ΝΖ ‘ 35 

ὅτι δὲ τῆς μείζονος ἀληϑοῦς. ληφϑείσης ἀδύνατον τὴν ἐλάττονα ayy 
say , Μ NEP Ὡς \ - 

ηφϑῆναι, ἀλλὰ πάντως ἔσται ψευδής, δῆλον. εἰ γὰρ παντὶ τῷ ἐλάττονι 3 
΄ - τες - ΄ > \ ed > 
0 us! Cy ὑπάρχε ty οὐδενὶ δὲ τῷ WEI OLA TO ἄλλωτ ρι Ων αὐτοῦ εινα!, ΟὝἼ λῶν 

ud >. ΄ ΄ > \ ΄ “τ: =p GV > ~ 
OTL ODO O ξσος οὐδενὶ ὑπάᾶρςξει τῷ ἐλαττήνι" εἰ γὰρ τοῦ γενιχωτάτου 

δῆλον. att wat πάντων τῶν ὑπὸ τὸ γενιχώτατον... ὥστε 
5 » ΄ ΄ , ὩΣ = = 

εἰ Ayjodsty ὁ μέσος ὅρος παντὶ ta 
> e~ ΄ - ΤΩ 

ἢ πρότασις. οὕτω υὑὲν οὖν ἡμῖν δεδείχϑω ws οὐχ οἷόν τε τῆς μείζονος 

ΠΣ οὔσης ἀποφατιχῆς τὴν ἐλάττονα χαταφατιχὴν οὖσαν ἀληϑῇ εἶναι. 
΄ 2 ~ ΄ 9 Ν , 6 μέντο! ᾿Δριστοτέλης διὰ τῶν σχημάτων χατὰ δύο τρόπους αὐτὸ δείχνυσιν 40 
, 

τῷ or 
a Hee > Ξ a eters ara ΤΕΣ 
ξΞναρΊως. ον ὦ Lev ROOTEGOS τοιοῦτος. 

, . » 9 1: 7 , ~y >. ee ΡῚ — ᾿ ’ 

Fivdéyetat, φησί, μᾶλλον OF ἀναγχη τὴν ἐλάττονα πρότασιν τὴν ΓΒ 
v ἘΝ 

| 
ἘΞ Ε Ξε σ᾿ τ 8 5 τ PANE OO ἐπ 
eva εἰναι, ETELOT TEGO GOOVATOY ἔστιν. εἴπερ AANUWS TO : τοῦ απο- 

80 φάσχοιτο, τὸ Γ᾿ τοῦ B ἀληϑῶς χατηγορῆσαι" εἰ γὰρ ἀληϑῶς χαταφάσχοιτο 45 

, οὐχέτι τὸ A ἀληϑῶς ἀποφάσχεται τοῦ I. ε 

ecu 2 mov. λίϑος a τὸ ζῶον οὖν οὐδενὶ U ὑπάρξει R 3 ὑπάῤξει, 

quod post 2 λογικῷ colloe. libri, transposui 4 οὗτος om. U αὐτὸς δὲ om. αὶ 

8 οὐχ ἃ 2. yap om. ἢ τι om. U: post κοινὸν collec: a 11 post πάντων 

add. ws a 12 ἐλάβομεν al εἴη R ἐν τῷ παντὶ Ua?: ἐν τῷ R: ἐχ τῶν. a! 

περὶ 81 τὴν οὐσίαν al: τῆς οὐσίας R: τὰς οὐσίας 1185 13 te om. U? tts a! 

κοινὸς al: κοινὸν κοινὸς ἢ 14 ὅρος Ra! ante τῶν add. πάντων al 15 ἑτέρου 

scripsi: ἑκατέρου RUa 18 εἶναι om. R 20 ἀλλότριον R 21 ὅρος om. αὶ 

2 δείκνυσιν αὐτὸ ἃ 25 πρῶτος a 26. post 72 add. φησὶ RU: om. a ὑπάρχειν 

ἀδύνατον U (ἢ p) 28 7 om. R 29 εἴπερ Ua: ὅπερ αὶ 31 τοῦ 7 τὸ β R: 

τῷ 7 tH) Ba ἀληϑῶς οὐκέτι τὸ G R: οὐχέτι πλεῖστος: aa τοῦ Y ἀποφάσχεται ὃ 
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‘ ~ ΄ , 5 ek | aes a ‘ A ΄ ~ \ ~ 

παντὶ τῷ Β ὑπάρχει, ἀλλὰ δῆλον ὅτι xat τὸ A ὑπῆρχε παντὶ τῷ 
τρίτῳ σχήματι συναχϑήσεται τὸ Α τινὶ 

τα ΑΝ 
~ 5) ~ bd ΑΙ φατιχῆς ἀληϑοῦς οὔσης τὴν 

υηδενὶ ὑπάρχειν τῶν I" ὥστ᾽ οὐχ 
5 , r, | 

ἐλάττονα χαὶ 

> 
ι 

\ Ρ. 80219 “Apa δέ, ε 

πέρασμα ἔσται 
χαὶ εἰσὶν ἀυφότεραι ᾿ἄχηϑε 

Arist. p. 80417. 19 90] 

B, ἐν 44: 
aT ΄ , 74 > id ΄ 

τῶν [᾿ ὑπάρχειν: ἀλλ᾽ ὑπέχειτο 

ἐνδέχεται τῆς υξίζονος χαὶ ἀπο- 

χαταφατιχὴν ἀλη εἶναι. 

- 
er 

Tay 3 

ἀληῦές. 

"16 > May , 5 , ~ / 34 ~ vv ‘ 

Ort xat κατ᾽ ἄλλον τρόπον ἀδύνατον τῆς μείζονος ἀληϑοῦς οὔσης μὴ 50 
΄ ~ > , \ > +5 ͵΄ \ \ πάντως Yevdy εἶναι tHY ἐλάττονα: ef γὰρ χαὶ αὐτὴ εἴη ἀληϑής, χαὶ τὸ 

, »" Vv σ 5.9 » - » συμπέρασμα ἀληϑὲς ἔσται, ὅπερ ἀδύνατον. οἷον εἰ τὸ A μηδενὶ τῶν | 

10 ἀληϑῶς, τὸ ὃὲ TD παντὶ τῷ B ἀληϑῶς, χαὶ τὸ A οὐδενὶ τῷ Β ὑπάρξει 
> ‘ , v ~ ΄ 

ἀληϑῶς- ἀλλ ὑπέχειτο παντὶ ὑπάρχειν. οὐχ ἄρα ἐνδέχεται τῆς μείζονος 

ἀληθοῦς οὔσης μὴ πάντως τὴν ἐλάττονα ψευδῆ εἶναι. | 

τ ) 5 ‘ Ἁ a] 5» a / ~ c / 

Ρ. 80221 ᾿Αλλὰ καὶ τὴν [Β ἐνδέχεται ἀληϑῇ εἶναι τῆς ἑτέρας 44) 
Ww ~ 

οὔσης Ψευδοῦς. 
‘ 

rye . t / >) 
- 15 [ὃ ἀντιχείμενον ὑποτίϑεται, τὸ τὴν ἐλάττονα μὲν oe εἶναι Ψευδὴ 5 

ὃξ τὴν μείζονα. τοῦτο δὲ συμβαίνει, φησίν, εἰ ληφϑείη μέσ ς ὅρος τοιοῦτος 
> , (ey) 5 \ ~ aa 

ὥστε εἶναι tov ἐλάττονα On αὐτὸν χαὶ αὐτὸν ἐν τῷ μείζονι" εἰ yao οὕτως 
΄ ΄ , a (τ pres 2 Aa: gis) » - rest ΄ 

ληφϑείη ὃ pesos ὥστε τὸν ἐλάττονα χαὶ ἐν αὐτῷ εἶναι χαὶ ἐν τῷ μείζονι 

αἀναγχη, φησί, ϑάτερον ὑπὸ ϑάτερον εἶναι, τὐῦσοοο: τόν τε Ἐ μέσον 
\ , ae Ν ef pr \ A pale 

UTO TOV WELCOVa χαὶϊι TOV WSLLOVa 

~ ¢ , 

i B τ υπᾶρχε! 

τὸ = ὥστε χαὶ τὸ A ἐν τῷ 

ἘΞΑ 

τον 

τὸ A 4 

ἐξι ae — > v \ 
ECLOALOVTS. OLOY EOTW TO 
v 

0) ἔστω τὸ ὀρϑοπεριπατητιχόν: 
\ 

TO 
> 

0 τὸ σι 

~ >) ‘ 

τῷ ὀρϑοπεριπατητιχῷ, ὲ ὀρϑοπεριπα 
5 2 

᾿ελαστιχὸν ἐν τούτῳ. χαὶ συντόμως εἰπε 

ληπτέον" οὕτω γὰρ ἐχόντων 

μέσος ἀληϑῶς χαταφάσχεται τοῦ 

Ρ. 80227 ἂν 

30 

Ἔ 

Εἰπὼν ὁσαχῶ 

om. RU 

ya 

τῷ 
͵ 

U (@) 
ao δὲ om. R 

add. τὸ alt. om. R 

15.16 τὴν δὲ μείζονα Levd7, a 

alt. RUa?; 

ὡροὺς ἃ 

et 3 τῷ 

‘ 

°Evradta a 
Ἢ 

11 χαὶ αὐτὸν 

ἐλάττονα ἃ] 21 tH 7 τὸ ἢ 

29. 30 ἀμ. 
, MOOTED ας ἐξισάζειν a 

Eh 

δὴ - 
ΟὟ λῶν OUY 

Νὴ >! 

τητιχὴν ἕν 

i 

6 μείζων ψευδῶς ἀποφασχ 

wey ἐλάττονα ἃ 

, 

υέσον. 

3, πᾶσα 10 

ΞΡ We AN ep Sid eam Te oe αστιχύόν, τὸ B ἄνϑρωπος, μέσος 
σ CS Xx ν Cc 2 

ὅτι ὁ μὲν ανὕρωπος ἐν 
mo Ne 
tO OS Ἰελαστιχῷ, 

~ \ ~ Σ ἢ “ 
ιν τοὺς τρξις ὅρους εζισαςοντας 

, ΄ ΝᾺ 

ται τοῦ μέσου, ὁ ὃξ 
ay τ 
EAATTOVOS. 

τι πρητάσεων 

post ἐν add. τῷ ἃ 

post ὅπερ add. 

15 ante τὸ prius 

RU 

20 μείζονα 

τῶν R 

εἶναι ἃ: Om. 

R 

26 ante ὅρους add. 

ν ἐν τῷ μείζονι Om. 

τούτους R: post 

TAS προτάσεις ἃ 
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ἀποφατιχῶν γενέσθαι to ψεῦδος ἐνδέχεται, μέτεισι νῦν ἐπὶ τὸ δεύτερον 44v 

σχῆμα, χαὶ φησὶν ὅτι οὐχ ἐνδέχεται τὰς προτάσεις χαϑόλου ψευδεῖς παρα- 
λαμβάνειν. χαὶ τοῦτο τέως προτίϑεται δεῖξαι. ἔστω γὰρ τὸ Α τῷ 
παντὶ ὑπάρχειν, χαὶ λεγέτω τις ὅτι οὐδενί, χαὶ πειράσϑω ἐν δευτέρῳ σχή- 

ied 

watt τοῦτο συναγαγεῖν. λέγω οὖν ὅτι οὐχ οἷόν τε οὐδετέραν τῶν προτά- 20 σι 

cewy ὅλην δι’ ὅλου ψευδῆ λαβεῖν. εἰ γὰρ ἐν τῷ μέσῳ σχήματι δεῖ τὸν 

υέσον ὅρον, οἷον τὸ I, τοῦ μὲν χαταφάσχεσϑαι tod G2 ἀποφάσχεσθϑαι, 

δῆλον ὅτι τοιοῦτον δεῖ εἶναι τὸν μέσον ὥστε χαὶ οὗ ἀποφάσχεται, ψευδῶς 

ἀποφάσχεσϑαι χαὶ οὗ χαταφάσχεται, ψευδῶς χαταφάσχεσϑαι, οὐ χατά τι 

10 μὲν ψευδῶς χατά τι 68 ἀληδῶς ἀλλὰ δι᾽ ὅλου ψευδῶς. τοῦτο δέ φησιν 
Ξ , “» , ~ S\ ~ sas = a) S] ~ ~ od 3 if 

AOVDVATOY. πῶς OF τοῦτο ZOUVATOV, οἱ αὐτῶν τῶν λ cowy εἰσόμεϑα. 

͵ 
p. 80298 “Ὅταν γὰρ τὸ παντὶ τῷ Β ὑπάρχῃ; οὐδὲν ἔσται λαβεῖν % 

ζΖ' >) 39 

ὃ τῷ μὲν ἑτέρῳ παντὶ ϑατέρῳ δ᾽ οὐδενὶ ὑπάρξει. 
‘ 

ryt , SBN X \ ~ ΄ ΄ 9 3 Qs ~ 

[ουτέστιν ἐὰν τὸ A παντὶ tm B ὑπάρχῃ»- οὐχ ἐνδέχεται τοιοῦτον 

15 ὅρον ἐπινοῆσαι ὥστε τῷ μὲν ἑτέρῳ αὐτῶν παντὶ ὑπάρχειν τῷ δ᾽ ἑτέρῳ 

devi. εἴτε γὰρ τῷ παντὶ ὑπάρχει, χαὶ τῷ Β ὑπάρξει: τὸ γὰρ Β μηδενί. εἴτε γὰρ τῷ A παντὶ ὑπάρχει, χαὶ τῷ B ὑπάρξει. τὸ γὰρ 
- " Ἐν Te , , \ \ ~ ¢ , 

ὑπὸ τὸ A ἐστίν: εἴτε τῷ Β παντὶ ὑπάρχει, πάντως χαὶ τινὶ τῷ A ὑπαρξει- 
A A \ 3 \ > A Pe, X ~ [4 Δ 5 τ 

ὑπὸ yao τὸ A ἐστὶ τὸ Β. οἷον τὸ ζῷον παντὶ λογικῷ ὑπαρχέτω" εἰ οὖν 80 

λάβω τι ὃ τῷ A παντὶ ὑπάρχει, οἷον τὴν οὐσίαν, πάντως χαὶ τῷ λογιχῷ 

a 
—N ΘἜ φ Θ a ςι 20 ὑπάρξει. ὁμοίως ε ι παντὲ τῷ λογιχῷ ὑπάρχον, οἷον, εἰ τύχοι; 

“4 aA =, ΘΟΕ Me τς Ἢ A , ae , ἘΞ ε ΄ 5 ΕῚ 

τὸ λόγῳ χρῆσϑαι: πάντως τοῦτο χαὶ τινὶ ζῴῳ ὑπάρξει. δυοίως, εἴ τι ἀπο- 
- ᾿ Vv ~ , ~ ys ~ 

ράσχοιτο τοῦ ζῴου, οἷον, εἰ τύχοι, τὸ ἄψυχον, τοῦτο πάντως χαὶ TOD λογιχοῦ 
‘ ν ν 

ἀποφάσχεται. δυοίως δὲ χαί, εἴ τι τοῦ λογιχοῦ ἀποφάσχοιτο, οἷον. εἰ τύχοι, 

τὸ ἄλογον, πάντως τοῦτο ual ζῴου τινὸς ἀποφάσχεται. οὐχ ἄρα ἐνδέχεται 80 

λαβεῖν τι ὃ τοῦ μὲν παντὸς οἷόν τε χαταφῆσαι τοῦ ὃὲ παντὸς ἀποφῆσαι" Lo or 

, ~ ΄ ‘ ~ 5 ~ ™ ws 4s 

ei yap τοῦ ἑτέρου χαταφάσχοιτο, πάντως χαὶ τοῦ λοιποῦ ἢ χαϑόλου ἣ ἐπὶ 
μέρους. εἰ μὲν γὰρ τοῦ μείζονος χαϑόλου χαταφάσχοιτο, πάντως χαὶ τοῦ 
> , , ~ - e ta 

ἐλάττονος χαϑόλου χαταφαϑήσεται" μέρος γάρ ἐστι τοῦ μείζονος 6 ἐλάττων" 
>) 

ι ὧν 
~ 5 , ’, ~ , 

δὲ τοῦ ἐλάττονος χαϑόλου χαταφάσχοιτο, τοῦ μείζονος ἐπὶ μέρους χατα- 
΄ ~ re 5 , , ΄ ~ 

30 φαϑήσεται. ὁμοίως, εἰ τοῦ ἑτέρου ἀποφάσχοιτο παντός, πάντως χαὶ TOD 
᾿ ὩΣ τῷ Sy - [2 ΄ 
λοιποῦ 7 χαϑόλου ἣ ἐπὶ μέρους ἀποφαϑήσεται, ὥσπερ χαὶ ὅτε χατεφάσχετο. 40 

, > , ~ , 

τούτου οὖν οὕτως ἔχοντος, ἐὰν λάβωμεν τὸν μέσον τοῦ μὲν ἀποφασχόμενον 
7* view Neves Ἐξ ~ Qu ~ = , κ᾿ [Ὁ aN ΧλῚ ϑῶς ὃ} As 

χαϑόλου ψευδῶς τοῦ δὲ χαταφασχόμενον χαϑόλου ἀληθῶς, δήλον δήπου 
σ > i Ve. 96) 3 ΄ = aes Ih ϑῶς ὃ} ὡς “thy, 

ὅτι οὗ ψευδῶς χαϑόλου ἀποφάσχεται, τούτου ἀληϑῶς χαϑόλου xatyyopyvy- 

1 μέτεισιν, om. νῦν a 2 χαϑόλας U 2.3 λαμβάνειν U 3.4 παντὶ τῷ 6 a 

4 ὅτι om. R 5 οὐδετέρων U 6 δι᾽ ὅλης Ra 7 τὸ Sa: tov RU 10 μὲν 

ἀλνηϑῶς---δὲ ψευδῶς a ψεῦδος alt. 1. R 12 ὑπάρψῃ sic a 13 ὑπάρχει U (np) 

14 τῷ 3 παντὶ ὑπάρχῃ τὸ ἃ a 16 χαὶ om. R ὑπάρξει a: om. RU 

yap alt. om. R 17 ὑπάρχει a: ὑπάρξει RU post ὑπάρχει add. τὸ Ὁ a 

τῶν Δ R 18 εἶναι Ra 19 λάβοιυί ἃ 20 εἰ ληφϑ conicio ὑπάρχειν ἃ 

23 ἀποράσχοιτο pr. |. Ua 6¢ om. U 25 πάντως alt. |. R 28 et 29. 30 

καταφαϑήσεται scripsi: καταφανϑήσεται libri 31 ἀποφαϑήσεται scripsi: ἀποφανϑήσεται 

libri ef. p. 196,16 53 καϑόλου prius om. R 34 χαϑόλου alt. om. R 
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> aw ΄ - , > ~ ΄ > 5 

σεται, χαὶ οὔ ψευδῶς χαϑόλου χατηγορεῖτο, τούτου ἀληθῶς χαϑόλου ἀπο- 44 
, ~ A δ ἢ Ss » 5 Vv >, 5 . ’ ZZ 

φαάσχεται: τοῦτο GE ἀδύνατον ἐδείξαμεν. οὐχ dow οἷόν te ἐν δευτέρῳ 77, 

ματι χαϑόλου ψευδεῖς ἀμφοτέρας λαβεῖν τὰς προτάσεις. 

p. 80230 Δεῖ δ᾽ οὕτω λαμβάνειν τὰς προτάσεις ὥστε τῷ μὲν 40 

Ordpyety τῷ δὲ μὴ ὑπάρχειν, εἴπερ ἔσται συλλογισμός. 

‘ 710 " ΄ - ΄ "» Pee 

ἣν yap τῷ Ge Deer σχήματι ἀνάγχη FY πάντως ἀνομοιησχήμονας 
> 5 \ ~ 35 \ εἶναι τὰς προτάσεις, εἴπερ ἔδει συλλογιστιχὸν εἶναι τὸ σχῆμα. ἀλλὰ χαὶ 

ὁ τῆς ἀπάτης συλλογισμὸς ὑποδυόμενος τὴν ἐπιστήυην χρήσεται τοῖς συλλη- 
~ >) , ‘ ~ cys -~ 5 

γισμοῖς ἐρρωμένοις χατὰ τὸ σχῆμα, χατὰ τὴν ὕλην μόνον τὸ eis hap- 
ν ‘ » " Mire 

ς ἔμπρησϑεν ELTOWSV® σηφ ιστιχὸν 7p τ 9 παρὰ TO 50 
~ 
’ 

2; 
βαάνων, ὥσπερ χαὶ ἐν τὸ 

σχῆμα τοὺς παραλογισμοὺς ποιεῖσϑαι. 

p. 80232 Et οὖν οὕτω λαμβανόμεναι ψευδεῖς, δῆλον ὡς ἐναντίως 
) σ 

ἀνάπαλιν ἔξουσι' τοῦτο δ᾽ ἀδύνατον. 

> 

΄ ΄ > 

a at » σ [ἡπειδὴ ἔδειξεν ὅτι οὐχ 
i ποφάσχεσϑαι xat ἀληϑῶς ὁπότερον 

δ΄. ~ 1d ~ 

Sree τοιοῦτον ὅρον εὑρεῖν ὥστε τοῦ μὲ 

ο΄ Ws - © x παντὸς χαταφάσχεσϑαι τοῦ ὃ 

τούτων δείχνυσιν ὅτι οὐ ἘΝ δι ὅλου ἀυφοτέρας οἷόν τε λαβεῖν. εἰ 
΄ > , ~ -- 2 ἧς 

(ap, φησίν, τ τὸ I τοῦ μὲν χαταφῆσαι παντὸς ψευδῶς τοῦ δὲ 
A fen NUS A any 4 “ΟΞ e 2) oa > | a ih Netc ¥. ps Ar 

ἀποφῆσαι] παντὸς ψευδῶς, δῆλον ὅτι αἱ ἐναντίαι αὐταῖς ἀληϑεῖς ἔσονται. 45 
ap et ie Ἐν πε Ὁ ΠΡ Bees a AN ναῶν Orme ote et γὰρ τὸ υηδενὶ τῷ ἃ Ψευδῶς, παντὶ ἀληϑῶς ἔσται" ὁμοίως. εἰ τῷ j ‘ T ’ f ᾿ y i 

~ 3 3 ~ 

παντὶ ὑπάρχει Ψευδῶς, οὐδενὶ ὑπάρξει ἀληϑῶς. ὥστε τοῦ μὲν χατηγορη- 

ϑήσηται παντὸς ἀχηϑῶς τοῦ 6: αἀποφαϑήσεται" τοῦτο OE ὃξδέιχται ἀδύ- | Ί DAU, 
UaTOV. Tals μὲν γὰρ χαϑόλου ψευδέσι προτάσεσιν αἱ ἀντιχείμεναι ἀληϑεῖς 

! ἐναντίαι εἰσί, τουτέστι χαϑόλου: ταῖς δὲ ἐπί τι ψευδέσιν αἱ ἀντιχείμεναι 5 
A pare eC , ΣΟ π ἀληϑεῖς ἀντιφατιχαί εἰσιν. εἰ γὰῤ “ὁ λίθος παντὶ ἀνϑρώπῳ᾽ ψεῦδος, τὸ ἀντι- 

΄ 5 » ᾿ \ G 5 ”) sa 

xetuevov ἀληϑὲς τούτου οὐχ ἔστι τὸ ἀντιφατιχὸν TH OD παντί᾽ ἀλλὰ τὸ 
ς ia peat te aN has SNES ἊΝ , DP aN ‘ a As “nS ΗΝ 9 Oi 

* Ὁμοίως, EL TO CHOY οὐδεν! ανϑρώπῳ Ψεῦοος, τὸ αντιχείμενον ahjves 
1s σ δ 5: Ὁ ΄ ἢ κ νὼ δ, 9 , σ 

εσται οὐχ OTL τινὶ αἀνϑρώπῳ τὸ Loy αλλ OTL παντὶ: ὥστε τοις χαϑόλου 
Ξ 

! ay ΄ > Ζ, - α 7 Ὧν Ὁ σ = 5 ~ Χ 
ψευδέσιν αἱ ἀντιχείμεναι ἀληϑεῖς αἱ χαϑόλου εἰσίν, ὥστε εἰ τὸ | τῷ μὲν 

~ ~ a~ , wv aN ~ A οὐδενὶ ψευδῶς τῷ δὲ B παντὶ ψευδῶς, xat χαϑόλου ἄμφω ahydeis ἂν 10 
Vv , σ ~ \ A ’ ~ a\ 9. ὦ , ~ at In 7 εἴη λέγειν, ὅτι τῷ μὲν A παντὶ τὸ [ἡ τῷ δὲ Β οὐδενί: τοῦτο δὲ ἀδύνατον 

1. 2 χατηγορεῖται---ἀποφανϑήσεται a ὃ τῷ δὲ μὴ ὑπάρχειν om. R 7 τὸ om. R 

9 τῇ δὲ ὕλη μόνῃ al 9. 10 λαμβάνειν U: λήψεται ἃ 10 ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν] 

p..192,13 sq. 12.15 ὡς ἐναντίως ἀνάπαλιν om. R 15 ὁπότερα U 16 τούτου U 

17 πάντως R 18 χαταφῆσαι ἢ 19 εἰ--- ἔσται om. R post ὁμοίως add. 

γὰρ Ua 20 post ὑπάρχει add. to 7 a 21 πάντως R Ψευδῶς a ἀπο- 

φαϑήσεται seripsi cf. p. 202,31: ἀποφανϑήσεται libri δὲ om. ἢ 23 ante χαϑόλου 

add. αἱ R 24 post ἀληϑεῖς add. αἱ Ua Ψευδῶς ἢ 25 ἀληϑῶς R 

post ἀληϑὲς add. ὃν U τοῦτο γὰρ οὐχ a 26 ψευδὲς ἃ ἀληϑῶς R 

21 τὸ ζῶον τινὶ ἀνθρώπῳ ἀληϑὲς, ἀλλὰ παντί a 28 καὶ ἀντιχείμεναι αἱ ἀληϑεῖς 

“4 ϑόλου a! 29 post zat add. to Ra ahyvets seripsi: ἀληδὲς RUa 
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9 

25 

ΟῚ 
v0 

fece R 8 post 7 prius add. μὲν R 

ὑπάρξει U 13 ody οἷόν te ψευδεῖς διόλου a 

΄ if - 

δέδειχται. χαὶ ἄλλως: εἰ ἀληϑῶς τῷ μὲν A παντὶ τῷ 68 B ode 
ΒΞ ἘΣ ee ee ΕΝ Cee ne ΤΡ his 2 τὸ A τῷ B οὐδενὶ ὑπάρξει" ὑπέχειτο ὃὲ παντί. τὸ αὐτὸ συυβήσ 

2 τῷ μὲν B οὐδενὶ ψευδῶς τῷ 62 A παντί’ ἀδιάφορον γὰρ ἐν τῷ δευτέρῳ 

σχήματι τὸ στερητιχόν. τὸ οὖν εἰ δῦ το LEGS BuO RE, EOE Sp 

τοῦτ᾽ ἔστιν (et) εἰς τὸ συλλογίσασϑαι τὸ ἀποφατιχὸν συμπέρασμα Ψευδὲς ὃν ἐν 

δευτέρῳ σχήματι δέοι τὴν μὲν ἀποφατιχὴν λαβεῖν τὴν δὲ χαταφατιχὴν 

χαὶ ταύτας Ψευδεῖς δι’ ὅλου, δῆλον, φησίν, ὡς ἀνάπαλιν ἕξουσι, του- 

τέστιν ἢ ἀποφατιχὴ χαταφατιχὴ γινομένη ἀληϑὴς ἔσται, ὁμοίως χαὶ ἢ χατα- 
φατιχὴ ἀποφατιχή" τοῦτο GE δέδειχται ἀδύνατον. ὥστε οὐχ οἷόν τε χαϑόλου 

ψευδεῖς ἀμφοτέρας λαβεῖν. 

ΤΣ δεῖς λήβειν ἤτον ἮΝ απ ΠΡΠΞ Daag τὰς] ἐπί τι ψευδεῖς λαβεῖν. ὅταν yap ὁ μέσος ὅρος οὕτως ἔχῃ 

0 
‘ 

> { ~ A ΄ , >. , Bb) [2 = 2 , 1 Naa 

st ληφϑείη τῷ μὲν μηδενὶ ὑπάρχειν τῷ OF παντί, ἀμφότεραι ἐπί τι ψευδεῖς 
vw x ~ 

΄ ἔσονται. οἷον ἔστω τὸ μὲν A ζῷον, τὸ δὲ B λογικόν, τὸ δὲ I’, μέσος 
σ ra ΄ a~ ἊΣ ᾿" \ \ ~ ¢ ΄ 
ὅρος, ὕνητόν: δῆλον δὴ ὅτι τὸ ϑνητὸν τινὶ ζῴῳ χαὶ τινὶ OTE ὑπάρχει. 
5 ἣν 5 ~ \ ~ ~ : 2: 

ἐὰν οὖν ληφ)ῇ τῷ μὲν ζῴῳ μηδενὶ τῷ δὲ λογιχῷ παντί, ἄμφω ψευδεῖς 

Oy a cai Gs ¢e 

ry 
, ab yh ἍΙ Ἃ » ~ ΑΙ τὰν 4 ¢ , > 
ἐρους. ἀλλὰ xay ποτ ἐν λογικῷ παντὶ ὃὲ Cww, ὡσαύτως. ἄρα 

\ PN δι \ \ ‘ > ‘ \ ¢ , ae, 

be ἐνδέχεται χαὶ τὴν μὲν ἑτέραν χαϑόλου ψευδὴ εἶναι τὴν δὲ ἑτέραν ἐπί 
τὸν τ 4 σ 3 \ Pee ees οϑεί ΤΥ ΑΕ fe a) 

τι; λέγω ὅτι, εἰ μὲν ἢ μείζων χαϑόλου ψευδὴς ληφϑείη, ἀδύνατον τὴν 
35 7 ~ ~ 3 ΄ 3 ν 5 >. is 

ἐλάττονα ἐπί τι ψευδῆ ληφϑῆναι, ἀλλὰ πάντως ἀληϑὴς ἔσται. εἰ δὲ ἢ 
aint τ + > , ὃ » 5 
ἐλάττων χαϑόλου ψευδὴς ἔσται, δύναται ἢ υξίζων χαὶ χαϑόλου ἀληϑὴς 

εἶναι, δύναται ὃξ χαὶ ἐπί τι ψευδής. ὑποχείσϑω γὰρ τέως ἣ μείζων χα- 

ϑόλου ψευδής" λέγω ὅτι οὐχ οἷόν τε τὴν ἐλάττονα ἐπί τι ψευδῆ εἶναι, 
An , ΠΑ » CM rae ἀλλὰ πάντως ἀληϑὴς ἔσται. εἰ yap τὸ [᾿ παντὶ τῷ A ἀληϑῶς ὑπάρχει, 

5 Q.~ ar A ΄ a~ ᾿Ν "9 ὩΣ = ya =) ~ X\ ik 

ληφϑῦῃ δὲ uh ὑπάρχειν ψευδῶς, δῆλον ὅτι ἀληϑὲς ἔσται εἰπεῖν τὸ 

παντὶ τῷ Β ὑπάρχειν: ὃ γὰρ τῷ A παντὶ ὑπάρχει, τοῦτο xat τῷ Β. πάλιν 
> ~ ΄ , ΩΣ - σ ~ 98 , SA 

εἰ υηδενὶ τῷ A ὑπάρχει τὸ I, δῆλον ὅτι οὐδὲ τῷ B οὐδενί. ἐὰν οὖν 
» - ἃ a at ΝΜ ληφϑῇ τῷ μὲν A παντὶ τῷ 68 Β οὐδενί, ἢ μὲν. χαταφατιχὴ ψευδὴς ἔσται, 
΄ ΄ 5 σ ~ δὰ "Ὃν = 

ἢ υείζων, ἢ ὃὲ ἀποφατιχὴ ἀληϑής. ὅροι δὲ τούτων τοῦ μὲν πρώτου 

> 

8.9 ἀποφατιχὴ καταφατιχή a 

ov ro) < oN, ὧ x 2 o- = or rad 

15 

30 

90 

τῷ (ante μὲν) om. ἃ 4 εἰ om. R ὃ εἰ addidi 6 τὸν δὲ χατα- 

ἑκάτερον a (A B du Νὴ) 12 τινὶ «th. om. R ὑπάρχει a (M): ὑπάρχοι Arist.: 
| ἀμφοτέρας alt. om. Ra 

14 τὰς delevi post λαβεῖν add. καὶ δείχνυσιν Ua 15 ἑχατέρου, sed post 
μέρους Sa: ἐχάστου RU 20 post μέρους add. «ἔσονται a ἀλλὰ om. al 

ἄρα Ua?: δὲ ἄρα R: om. a! 21 ἐνδέχεται δὲ Rat = = zat om. Ua? 24 post 

δύνατα! add. zat U 27 ἀληϑῆ, om. ἔσται a τῷ 7 Ra τὸ ἃ "αὶ 

ὑπάρχει ante ἀληϑῶς colloc. U: ὑπάρχη R 28 ληφϑείη a ἐστιν a 

ol post οὐδενὶ add. to 7 a! 
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o7 (η΄ 

Ub ar | (TTW ,’ ~ - ,’ ‘ow μειζων ζῷον, ἐλάττων λογιχόν, μέσος οὐσίχ, τοῦ ὀξυτέρου μείζων μὲν 45: ; es, S Ὰ Ar : , χαὶ ἐλάττων ὁ αὐτός. usoos δὲ τὸ ἀψυχον" ἀλλὰ δὴ ἣ ἐλάττων ὑποχΞείσϑω 
> > ΄ ΄ ” "5 » ΄ - χαϑόλου ψευδής. ἐὰν οὖν ὁ μέσος ὅρος ἀλλότριος 1 ee τέρων τῶν 

ἄχρων, χαϑόλου ἀληϑὴς ἔσται 7 μείζ λέ J Pov, xavoroy αἀληϑης ἔσται ἢ μείζων. λέγω γὰρ οὕτως" ‘ad νχον παντὶ 
5 haying χαϑόλου ψευδής" χαὶ γίνεται ἧ αξίζων χαϑόλου ἀληϑής, ‘ad bog 

‘ > | Qi e , οὐδενὶ Cam’. ἐὰν δὲ ὁ υξσος οἰχεῖος ἢ τοῦ ἐλάττονος ὡς δύνασϑαι αὐτῷ 
΄ , 5» , ν ΄ » ia 4 ἥν παντὶ ὑπάρχειν, ἐπὶ τι ψευδὴς ἔσται ἢ μείζων. οἷον εἰ 6 μὲν μείζων ἡ 1 

͵ 

> , 
δ, ΄ \ b} , vO ΄ a. , % λογιχόν, 6 δὲ ἐλάττων ἄνϑρωπος, ὁ δὲ μέσος ὕνητόν: εἰ οὖν εἴπω ὑὕνητὸν 

Id \ 5 \ ~ οὐδενὶ ἀνθρώπῳ, ὃὕνητὸν παντὶ λογιχῷ᾽ >>) a= eae RUS ἐν ΄ ty 
{ . OT λῶν OTL YEDOTS εσται Ἢ pst.wy. 

τ 

. my Nh ΟΣ ΣΝ - δ Ὁ ~ > 10 p. 80238 Τὴν δὲ Ξτεραν εἶναι ψευδῆ χαὶ ὁποτερανοῦν ἐνδέχεται. 

ΦᾺΣ δὲ Ἢ - ΄ bh ~ ” ‘ ΄ a~ Evézyetar yap τῆς ἑτέρας ἀληϑοῦς οὔσης τὴν ἑτέραν ends εἶναι ¢ Smet i Ι ἐν ρ Τὸ ΠΝ ’ 
A 7 4 Ἁ Ἁ / A n ‘ 5» , ~ χαὶ ταὐτὴν TOTS μὲν τὴν μείζονα ποτὲ GE τὴν ἐλάττονα. τῆς μὲν οὖν 45 

3 ΄ ΄ b) ~ wv 

ἐλάττονος προτάσεως ἀποφατιχῆς οὔσης, εἰ μὲν ἢ μείζων ἀληθὴς etn, 
e 2 , Lay ‘ v > \ b ΄ ἢ ἐλάττων χαϑόλου ψευδὴς ἔσται" εἰ δὲ ἢ ἐλάττων ἀληϑὴς εἴη, ἐνδέχεται 

ΕΣ 15 τὴν μείζονα ποτὲ μὲν χαϑόλου ψευδῇ εἶναι ποτὲ δὲ ἐπί τι. ἔστω οὖν 
ς " ’ \ ~ ΄ ΄ ἢ μείζων ἀληϑὴς χαταφατιχὴ οὖσα" εἰ οὖν τὸ [᾿ παντὶ τῷ Α ὑπάρχει, 

\ 
2 Ὁ 2 ΄ - E ΄ ΄ - 33 : ἐς ἀνάγκης xat τῷ B παντὶ ὑπάρξει" μόριον γὰρ τοῦ A τὸ Β. ἀλλὰ χαὶ 

τι ‘ ~ ΄ ΄ Ἁ » ~ ‘ ~ ~ τοῦ 1 παντὶ τῷ A ὑπάρχοντος χαὶ ἔτι tod A παντὶ τῷ Β (τοῦτο γὰρ 
c ΄ 

΄ Ἃ Ἁ ~ ὑπόχειται) SOUS υ σεταὶ ἐν τῷ πρώτῳ σχήματι τὸ [᾿ παντὶ τῷ B. ὥστε 50 

20 εἰ τοῦτο οὕτως ἔχει, ληφϑείη δὲ τὸ Γ΄ μηδενὶ μὲν τῷ Β ὑπάρχον παντὶ 4 

τὸ ΄ Iu - Ψ ε . ΄ Ε 

δὲ τῷ A, ἢ μὲν μείζων ἀληϑὴς ἔσται, ἢ δὲ ἐλάττων χαϑόλου ψευδής. 
5 ΄ - ΄ ay 

οὐχ ἐνδέχεται δὲ ἐπί τι. ψευδῆ εἶναι thy ἐλάττονα ἀποφατιχὴν οὖσαν, διότι 
a Tare , ~ ~ ‘ ~ \ > em ΄ > ὃ παντὶ ὑπάρχει τῷ A, τοῦτο καὶ τῷ Β παντὶ ὑπάρχει" ef ληφϑείη οὖν ὗ 

TIEN , , eA ὩΣ wR ? Vv , X ὦ 34 a. 

οὐδενί, χαϑόλου ψευδὴς ἔσται. οἷον ἔστω μείζων μὲν ζῷον, ἐλάττων δὲ 

to gr 

΄ὔ JL ph 4 Π = A =o ν᾿ pa v ἢ " τς x 

λογιχόν, υξσὴς ὃξ ξυψ χὴν Et OUY TO ξΞυνυχὴν TAVTL UWEV 

ς ηδενὶ ὃὲ λογιχῷ, | δῆλον ὅτι ἢ ἐλάττ , hanno F ὑπάρχειν μηδενὶ GF λογιχῷ, | δῆλον ὅτι ἢ ἐλάττων χαϑόλου ψευδὴς ἔσται. 48" 
TUN ἐλᾷ he ha πές rata + ΞΟ ἮΝ Os “ 
ἐὰν δὲ τὴν ἐλάττονα λάβωμεν ἀληϑῶς ἀποφ oat οὖσαν, dst τὸν μέσον 
μὴ 

ἢ παντάπασι τοῦ μείζονος λαβεῖν ἀλλότριον (οὕτω γὰρ χαὶ τοῦ ἐλάττονος a ‘ I 

ἔσται ἀλλότριος) ἣ τοῦ μὲν ἐλάττονος ἀλλότριον τοῦ δὲ μείζονος οὐχέτι. 

80 ἀλλ᾽ εἰ μὲν τοῦ μεί ζονος εἴη ἀλλότριος, ψευδῶς μὲν χαταφαϑήσεται τοῦ ἃ "» 2 ‘ 3. ‘ T i 

παντός, ἀληϑῶς δὲ τοῦ B ἀποφαϑήσεται: οἷον εἰ τὸ μέσον ἄψυχον εἴη" 5 

ἄψυχον γὰρ ἜΗΝ μὲν οὐδενὶ λογιχῷ ὑπάρχει, ψευδῶς δὲ παντὶ ζῴῳ 

χαϑόλου. εἰ δὲ τοῦ ἐλάττονος εἴη ἀλλότριον τὸ μέσον, οἷον τὸ ἄλογον. 

1 ante μείζων prius add. ὁ ἃ ante ἐλ. add. ὁ δὲ a ante μέσος add. ὁ ἃ 

μέσος Sa: μέσον RU ὃ ἀμφοτέρων 7 R: ληφϑῇ αἱ 4 ante ap. add. τὸ 

5 post zat add. εἰ Ra ἀληϑὴς καϑόλου a 6 τῷ ἐλάττονι a 6.7 πάντα αὐτῶ ἢ 

7 εἴη ἃ 8 6 δὲ μέσος Sa: τὸ δὲ μέσον RU εἴποιμι ἃ 12 ya μόνον νὰ a 

13 εἴη ἀληϑής R 15 ὑπό τι R 17 pépos a 18 ἃ prius Ua: β R 
τὸ (post ἔτι) R 23 ὑπάρξει alt. 1. a 25 μέσος scripsi: μέσον RUa post 

dé add. τὸ RU: om. a - 26 ὡς U 29 ἀλλότριον scripsi: ἀλλότριος RUa 

30.31 χαταφαϑήσεται---ἀποφαϑήσεται scripsi cf. p. 202,28—31: χαταφανϑήσεται---ἀποφανϑ ή- 

σεται libri ol πάντως Ua 32 μὲν post ἄψυχον colloc. R ὑπάρξει a 
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υὲν οὐδενὶ λογικῷ τὸ ἄλογον, ἐπί τι 08 ψευδῶς παντὶ ζῴῳ. οὕτω 4" Ayia 0. 
\ ce ~ ΄ ὅ ~ v 

μὲν οὖν τὴς ἐλάττονος ἀποφατιχῇῆς οὔσης. 

wy 

8 apy ΄ Ὡς πανὶ ~ , : \ ~ ¢ , p. 80289 “Ὁ yap ὑπάρχει τῷ A παντί, xat τῷ Β ὑπάρχει. 

Ki yao τὸ [ tH A παντί; τὸ ὃξ A to B παντί, χαὶ τὸ [ ta B10 

p. 80240 ᾿Εὰν οὖν ληφϑῇ τῷ μὲν A ὅλῳ ὑπάρχειν τὸ I. 

ἣν ΝΣ le ᾽ν ua [- , ee ~~ ! >\ \ 2 , 

[ἢν μείζονα διὰ τούτων ὑποτίϑεται Gay}, ψευδῆ ὃὲ τὴν ἐλάττονα. 

p.80b2 [Πάλιν ὃ τῷ Β μηδενὶ ὑπάρχει, οὐδὲ τῷ A παντὶ ὑπάρξει" 
5 \ ~ A - 

et γὰρ τῷ A, χαὶ τῷ [9: 

10 Βούλετα! λοιπὸν τὴν ἐλάττονα λαβεῖν ἀληϑῆῇ. εἰ οὖν ὁ μέσος, φησί, 
ον τῷ B ὑπάρξει, ἐπειδὴ μέρος τὸ Β τοῦ A, οὐδὲ τῷ A παντὶ ὑπάρξει 

> T.. et γὰρ παντὶ τῷ A τὸ ἱν ἐπεῖὸὴ χαὶ τὸ A παντὶ τῷ B, zat τῷ 

r παντὶ τῷ B ὑπάρξει ἐν πρώτῳ σχήματι" ὑπόχειται δὲ οὐδενί" ὥστε οὐ 

παντὶ τῷ A τὸ [᾿ ὑπάρξει. 

5 15 p.80b6 “Ομοίως δὲ χαὶ μετατεϑέντος τοῦ στερητιχοῦ": ὃ γὰρ 90 
ε 

αδενὶ ὑπάρχει » Β οὐδενὶ ὑπάρξει joe PXE ! Ξ ρεει. ad “Se os feo) a cy on ὮΝ “ οἱ 

ἘΞ Ὁ , ΄ > X v 3 QO.~ \ v » ~ ε 

Et ἢ μείζων πρότασις ἀποφατιχὴ εἴη, ἀληϑοῦς μὲν οὔσης αὐτῆς ἢ 

ἐλάττων χαϑόλου ψευδὴς ἔσται" εἰ γὰρ τὸ TD μηδενὶ τῷ A, τὸ 68 A παντὶ 
- ‘ c - 5 , , ,. + aoe 

τῷ B, τὸ 1 οὐδενὶ τῷ B ὑπάρξει EV πρώτῳ σχηματ'. ἔαν οὖν ληφῦῃ 
‘ ~ \ a] QO 7) ! ἊΣ » val > \ << ' 

20 παντὶ τῷ B τὸ [4 χαϑόλου Ψευλὴς ἔσται" οἷον ἀψυχον οὐῦενι ἕν ζῴῳ 
ὃ oes o ~ 7. ΄ ΩΣ > , ys ἊΣ 

παντὶ OF λογικῷ. ἐὰν μέντοι ἢ ἐλάττων ἀληϑὴς ἢ, μόνως ἐπί τι ψευδὴς 
‘ 

ἔσται ἢ μείζων. ὃ γὰρ παντὶ τῷ B ὑπάρχει, τοῦτο xat τῷ A τινὶ ὑπάρξει" 80 

t γὰρ τὸ Γ᾿ παντὶ τῷ B, ἀλλὰ χαὶ τὸ ἃ παντὶ τῷ B, ἐν τρίτῳ σχήματι 
᾿" Ὰ \ ~ DEN: ae δ ἔτ 35> ΄ >) ΄ he > v σ \ 

τὸ [ἰ᾿ τινὶ τῶν A. ἐὰν οὖν ληφϑῇ οὐδενί, ἐπί τι ψευδὴς ἔσται. ὅροι δὲ 
= δὶ IS \ X ~ \ \ 4 SUA x 

25 ζῷον, πεζόν, πτηνόν’ πεζὸν γὰρ οὐδενὶ μὲν πτηνῷ τινὶ δὲ ζῴῳ ἐὰν οὖν 
Vv 

λάβωμεν πεζὸν οὐδενὶ ζῴῳ, ἐπί τι ψευδὴς ἔσται. 

1 οὐδενὶ om. αἱ λογικοῦ Ual: τῷ λογικῷ a? post ἄλογον add. ἀποφανϑή- 

σεται al post ζῴῳ add. ἔσται, ἐπειδὴ μέρος tod β τὸ a al 3 ὑπάρχει alt. ἃ 

Arist.: om. RU 4 post 7 prius add. φησὶ a! τὸ δὲ & RUa?: xat al καὶ 

τὸ--- παντί RUa?: ὑπάρξει. ἐπεὶ τὸ a τῷ β παντὶ ὑπάρχει a! 6 οὖν om. R 
τῷ a Arist.: τὸ RU τῶ 7 U 11 τοῦ 8 τὸ a, οὐδὲ τὸ R 12 τὸ 7 prius 

om. R ἐπεὶ a 15 ὃ yap «tA. om. R 17 ante εἰ add. Tourgottv a 
20. 21 παντὶ pév—oddevt a? 20 μὲν ἃ: om. RU 21 7 ἃ: εἴη RU 

22 τῶν a R 24 τῶν RUa?: τῷ a! a Ral: 8 Ua? post ἃ add. ἔσται a! 
post δὲ add. οἷον a 25 pév om. Ua net πτηνῷ add. ἀληϑές a 
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RQ. p.80b17 “Ev δὲ tots μὴ ἀτόμως ὑπάρχουσιν ἣ μὴ ὑπάρχουσιν, 45y 
! , 

vivyntat τοῦ ψεύδους ὁ συλλο- ΐ Ι if 

? 

υ 

ΠῚ οὐχ οἷόν τε ἀμφοτέρας ψευδεῖς εἶναι τὰς προτάσεις. 

Προέϑετο παραδοῦναι τοὺς τῆς ἀπάτης συλλογισμοὺς κατὰ πόσους 
5 γίνονται τρόπους. εἰρηχὼς δὲ ὅτι ἣ περὶ τὰς ἀμέσους γίνονται προτάσεις 

+h ἢ περὶ τὰς ἐμμέσους, νῦν μετέρχεται εἰς τὸ διδάξαι πῶς γίνονται χαὶ περὶ 

τὰς ἐυυέσους προτάσεις. χαὶ ἐν μὲν ταῖς apd a ols πρότερον παραδέδωχε 
A ~ , , ‘ 

TOUS χαταφατιχοὺς τῆς ἀπάτης συλλογισμοὺς τὸ υηδενὶ ὑπάρχον παντὶ 40 
ass 

ὑπάρχειν λέγοντας" νῦν δὲ πρώτους τοὺς ἀποφατιχοὺς παραδίδωσι τὸ παντὶ 

10 ὑπάρχον μηδενὶ λέγοντας ὑπάρχειν, χαὶ πρώτους γε τοὺς ἐν τῷ πρώτῳ 

σχήματι. χαὶ φησὶν ὅτι, ὅταν μὲν ὁ τῆς ἀπάτης συλλογισμὸς διὰ τοῦ 
αὐτοῦ μέσου συνάγῃ τὸ ψεῦδος δι᾿ οὔ χαὶ τὸ ἀληϑὲς συνάγεται, πάντως 
ἢ μὲν ἐλάττων πρότασις ἀληϑὴς ἔσται, ἢ δὲ υξίζων πάντως ψευδὴς χαὶ 

χαϑόλου ψευδής. εἰ γὰρ ἀληϑῶς συνῆχται ὅτι τὸ A παντὶ τῷ διὰ 45 

15 μέσου τοῦ I’, τοῦ μὲν A παντὶ τῷ [᾿ ὑπάρχοντος τοῦ δὲ [᾿ παντὶ τῷ B, 
> 

βούλεται δὲ 6 τῆς ἀπάτης συλλογισμὸς συναγαγεῖν ὅτι τὸ οὐδενὶ τῶν B 
= 

διὰ τοῦ αὐτοῦ μέσου, δῆλον ὅτι τὴν μὲν ἐλάττονα ἀεί, ὡς ἔχει φύσεως, χατα- 

φατιχὴν ay ἵνα συλλογιστιχὸν μείνῃ τὸ σχῆμα, τὴν δὲ ἜΣ χατα- 

φατιχὴν χαὶ αὐτὴν οὖσαν εἰς ἀποφατιχὴν μεταλήψεται. εἰ οὖν ἀληϑὲς ἣν 

20 παντὶ τῷ I τὸ A ὑπάρχειν, λαμβάνει δὲ ὅτι οὐδενί, ὅλη ψευδὴς ἔσται. 
50 ἔστωσαν δὲ ὅροι οὐσία, ζῷον. ἄνϑρωπος: εἰ yap ϑελήσομεν ae οὐσίαν 

παντὶ ἀνθρώπῳ ὑπάρχειν διὰ μέσου. τοῦ ζῴου, χρήσεται 6 ἀπατῶν εἰς τὸ 

δεῖξαι οὐδενὶ ἀνθρώπῳ οὐσίαν ὑπ τάρχε εἰν τῷ αὐτῷ μέσῳ, χαὶ ἐρεῖ υηδενὶ 

μὲν ζῴῳ ὑπάρχειν τὴν οὐσίαν, ἥτις ἐστὶν ὅλη ψευδής, ζῷον δὲ παντὶ 
C , - > \ a SIV eng are σ > > Nees "7 - 

ἀνθρώπῳ, ἥτις ἐστὶν ὅλη ἀληϑῆς. ὥσπερ οὖν ἀποδειχτιχοῦ ὄντος τοῦ bo or 

RTE ἡ ἐναντία HE) τῷ αὐτῷ μέσῳ χρωμένη τὴν μὲν ἐλάττονα 

τὴν αὐτὴν det φυλάττει, διότι CEE τὴν δὲ μείζοϊνα εἰς ἀποφατιχὴν 46r 
t υεταλαυβάνουσα ψεῦδὴ ποιεῖ, οὕτω χἂν διαλεχτιχὸς μὲν Ἢ ὁ συλλογισμὸς 

1 ἢ μὴ ὑπάρχουσιν Sa Arist.: om. RU (A B Mnup, pr. ce) 5 γίνεται ἢ εἴρηται al 

δὲ om. R 5. 6 ἀμέσους --- ἐμμέσους Sal: inv. ord. RUa? ὃ γίνεται ἡ ἀπάτη 

προτάσεις a! 6 ante νῦν add. διδάξας οὖν πῶς γίνεται περὶ τὰς ἀμέσους προτάσεις αἹ: 

fort. addendum διδάξας πῶς γίνονται περὶ τὰς ἀμέσους post νῦν add. δὲ ἢ 

δεῖξαι, om. εἰς τὸ a! γίνεται al 7 προτάσεις om. al χαὶ---παραδέδωχε 

ΕΠ 42: zal ἐπειδὴ καὶ αὖται διχῇ γίνονται, ἤγουν ἀποφατιχῶς χαὶ χαταφατιχῶς, παραδέδωκε 

δὲ πρότερον a! 8 τῆς ἀπάτης post τοὺς colloc. R: om. a! 9 δὲ Τα": om. RUal 

παραδίδωσι zal τοὺς ἀποφατιχοὺς, om. πρώτους a! 10 ὑπάρχειν λέγοντας ἃ δὲ U 

11 ὡς ἃ 13 ἡ μὲν Sa: inv. ord. RU 16 συλλογισμὸς Sa: om. RU τῷ β a 

18 post ἵνα add, zat R μείνῃ RU: 7 ἃ 19 οὖσαν καὶ αὐτὴν a 

21 ϑελήσαιμεν a! 22 ἡ ηρπσε es μέσῳ] πάντως δείξομεν. ὁμοίως καὶ ἡ ἀπάτη βουλο- 

μένη, ὅτι ἣ οὐσία οὐδενὶ ἀνθρώπῳ, τῷ αὐτῷ μέσῳ ὅρῳ χρήσεται a! post χρήσεται add. 

δὲ Ua? 23 οὐσίαν ὑπάρχειν T: οὐσία ὑπάρχει RUa? post μέσῳ add. dow μέσω R: 

ὅρῳ a! zat Sa!: om. RUa? 23.24 τὴν οὐσίαν μηδενὶ Cw ὑπάρχειν. καὶ ἔστιν ἡ 

πρότασις αὕτη ὅλη al 21 χατασχευαστιχή Ua 28 μεταλαμβάνουσα Sa: μεταλαμ- 

βάνων RU 
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ἀληϑὴς 02, ὃ τὸ ἐναντίον τούτῳ συνάγων διὰ τοῦ αὐτοῦ μέσου συνάξει" 46r 

ρ ὅτι τὴν ἐλάττονα ἀληϑῇ ἕξει ἀεί, thy ὃὲ ustlova χαϑόλου ψευδῆ 
σ > A \ es) nay, ἈΝ, ἸῸΝ ΄ \ ἌΣ 5 te x x 

OLA, TAS AUTAS αἰτίας: εἰσὶ OF WEGOL {Sv opol, OL ὧν Ol ATONOSLA%TLXOL 

΄ > συνάγονται, οἱ gx τῶν zat’ οὐσίαν ὑταρχόνοον λαυβανόμενοι" οἷον εἰς τὸ 

or 5 δεῖξαι ὅτι 6 avbpwros ζῷον μέσοι av εἶεν ὅροι to ἔμψυχον, τὸ λογικόν, 

τὸ δίπουν χαὶ οἱ παραπλήσιοι, obs χαὶ ἐχ τῆς αὐτῆς συστοιχίας χαλεῖ. 

οἱ δὲ διαλεχτικῶς τὸ αὐτὸ συνάγοντες τὸ ὙΠ} σῦαι τυχὸν λαμβάνουσι 

πέσον ὅρον, τὸ χινεῖσϑαι ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, τὸ ἐγρηγορέναι ἡ χαϑεύδειν xal. ὅσα 

τοιαῦτα" ἐχάστῳ γὰρ τούτων μέσῳ χρησάμενος συνάξεις ὅτι ὃ ἄνϑρωπος 

10 ζῷον. ods χαὶ αὐτοὺς πάλιν τῆς auch ΠΟ ΒΟ 5 χαλεῖ, διότι ἐχεῖνοι 
΄ 5 

‘ 

μὲν πάντες ἀποδειχτιχῶς συνάγουσι τὸ συμπέρασμα, οὗτοι OF διαλεχτικῶς. 10 

/ > ~ > ~ 5 ΄ p. 80b20 Λέγω δ᾽ οἰχεῖον μέσον δι᾽ οὗ γίνεται τῆς ἀντιφάσεως 
΄ , 

6 συλλογισμός. 

᾿Αντίφασιν ἐνταῦϑα οὐ thy xvptws & ἀντίφασιν λέγει ἀλλὰ τὴν ἐναντίαν 

15 τῇ ψευδεῖ χαϑόλου ἀληθῆ πρότασιν. φησὶν οὖν ὅτι τοῦτον zak οἰχεῖον 
μέσον Ot οὗ τὸ ἀντιχείμενον τῷ ψευδεῖ ἀληϑὲς συνῆχται συμπέρασαα. 15 

= ~ led \ l ΄ 

Ρ.80024 Δῆλον ὅτι αὕτη μὲν ἀεὶ ἔσται ἀληϑής" οὐ γὰρ ἀντιστρέ- 

ΠῚ φεται. 
| 1 , ΄ " > \ eo, τὸ 5 “ 3 

ΙΝ Τουτέστιν οὐ μεταλαμβάνεται εἰς ἀποφατικὴν ὑπὸ ετῆς ἀπάτηςς, οὐχ 
x 

πρώτῳ σχήυνατι ἀποφατιχὴν εἶναι τὴν ἐλάττονα. τὴν 

ντ 
for | 20 οἷόν τε γὰρ ἐν τι 

| \ ~ ~ ΄ 

ὶ ΠΡ ΒΑδ ἐν ποιῆσαι ἀποφατιχήν, 20 
fy x 5» ’ A 

μέντοι υείζονα ΟΞ αντιστρεψαι χαι a. 

va τὸ ἀποφατιχὸν ψεῦδος συναχϑῇ. εἰ τοίνυν ἢ χαταφατιχὴ οὖσα ἀληϑής 
ΟΝ . o ΄ , v 

ἐστι, δῆλον ὅτι ἢ ἀποφατιχὴ γενομένη ψευδὴς ἔσται. 

ἴλλης συστοιχίας ληφϑείη τὸ Ὡέσον. 
. 

΄ > » 

p- 80b26 “Ouotms δὲ χαὶ εἰ ἐξ 

, Ν Σ » ΄ 5 Ὁ 

τουτέστι μὴ ἐξ ἧς οἱ ἀποδειχτιχοὶ 96 ιῷ σι 

δ 
es) JSVY¥ ay = ς, - Day -Θ 

\ 2 bil ¢e an , 

sv ἂν οἱ διαλεχτιχοί. χαὶ ἐπὶ τούτων 

p. 80081 Καὶ σχεδὸν ἥ ye τοιαύτη ἀπάτη. 

80 Ἢ αὐτή ἐστι, φησίν, ἀπάτη ἢ περὶ τὸν ἀποδειχτιχὸν συλλογισμὸν 

1 τοῦτο R συνάξει om. R 2 δὲ tiv U 3 μὲν om. Ua 5 ὁ: οἴη. Κ 

| 6 ods xat Ua: ws αὶ zahet] ὁ. 15 p. 7967 sq. λαμβάνουσι τυχὸν R 

8 μέσον ὅρον Ra: τυχὸν U 9 χρησάμενοι, συνάγουσιν a 10 χαλεῖ] p. 80027 

11 πάντως R 14.15 τῇ ψευδεῖ ἐναντίαν a 15 πρότασιν ἀληϑὴ U ὅτι om. R 

16 δυνά εσαὶ συμπεράσματι a” 117 det αὕτη ἔσται a Arist. 17.18 ἀντιστρέφει U 

19 μεταβάλλεται a? 20 τῷ om. a 21 post ἀντιστρέψαι add. ἤγουν peta- 

λαβεῖν a ἀποφατιχὴν ποιῆσαι U 30 ἐστιν post φησίν colloc. a: om. U 



PHILOPONI IN ANALYT. POST. I 17 (Arist. p. 80031. 32] 209 

λαμβανομένη τῇ περὶ tov διαλεχτιχόν, ὅταν τῷ αὐτῷ γρήσηται μέσῳ 6 te 40: f} ’ Pe i 
τῆς ἀπάτης χαὶ ὁ τὸ ἀληδὲς συνάγων: ἐπ᾽ ἀμφο "τέρων γὰρ ἢ μὲν μείζων 80 
be] . ‘ 

t ψευδής, ἢ δὲ ἐλάττων ἀεὶ ἀληϑής. διαφέρουσι 62 διὰ τὸ τοὺς μέσους ξ 

ἐξ ἄλλης καὶ ἄλλης συστοιχίας εἶναι, ὡς εἴρηται. 

ri ΔΙΑ] a\ a ~ ΄ ἥν 4 ΄ 

5 p.80b32 “Kav δὲ uy διὰ τοῦ οἰχείου μέσου γίνηται ὃ συλλογισμός. 
] ‘ 1 ‘ ‘i i i ‘ 

2 es , Noah ears Sites! i ra ΄ ΄ - " see 4 4 a 

TAY, φησί, μὴ τῷ αὐτῷ χρήσηται μέσῳ ὁ τῆς ἀπάτης συλλογισμὸς 80 
a7 ‘ 5 , 

ἔχεται χαὶ ἀμφοτέρας 
{τ εἴ ΄ ~ 35 Ὁ L psn 9x) Pig es ss) ΄ , 5 

w χαὶ ὁ τῆς ἀληϑείας ἐχρήσατο ἀλλ Etepw, ἐνὸ 

ψευδεῖς χαϑόλου λαβεῖν. οἷον εἰ ὃ μέσος ληφϑῇῃ τοιοῦτος ὡς εἶναι μὲν 
(ae | \ fe > SS ~ Sy 4 > κ γι. . 

ὑπὸ τὸν μείζονα ἀντιδιῃρῆσϑαι 63 τῷ ἐλάττονι" οἷον εἰ τὸ ζῷον παντὶ 
> , c ΄ ΄, Q\ Oo -Ὁ» “ o> \ 5 4 ΄ σ > 

10 ἀνϑρώπῳ ὑπάρχει, ϑέλων GE δεῖξαι Ot: οὐδενὶ λάβῃ μέσον ὅρον, ef τύχοι 
A ig ~ ‘ 3> \ 7 “4 ‘ -} [t , ‘ ° , 

τὸν ἵππον: ζῷον yap οὐδενὶ ἵππῳ, ἵππος παντὶ ἀνθρώπῳ, χαὶ ἀμφότεραι 
ΣΑΙ ¢ / ~ » hy Wee 

ψευδεῖς χαϑόλου. ἐὰν δὲ ὁ μέσος ὅρος ληφϑῃ μεριχώτερος τοῦ ἐλάττονος. 40 
a> Q 7 ¢ 25 Ds > > ‘ 

ἢ μὲν μείζων ἔσται ὅλη ψευδής, ἢ δὲ ἐλάττων ἐπί τι ψευδής. οἷον ef τὸ 
~ \ 3 δ᾽ ΄ , , a , 4 , ~ 

ζῷον παντὶ ἀλόγῳ ὑπάρχει, λάβωμεν ὃὲ μέσον τὸ ypsustiotixoyv’ ζῷον 
‘ ‘ ‘ =i} ‘ ty | 

\ ἢ 96 ‘ . af ‘ 

15 μὲν yap οὐδενὶ χρευετιστιχῷ, χαὶ ἔστιν ὅλη ψευδής γρεμετιστιχὸν ὃξ 
> 7 Ὁ 7 > \ ὌΝ \ \ Za ~ 

στιν ἐπί τι Ψευδής. δυνατὸν δὲ χαὶ τὴν μείζονα λαβεῖν 
9 , . ΄ 4 ΄ -" 

ἐπί τι ψευδῆ τὴν ὃξ ἐλάττονα ee Ge ψευδῆ, ἐὰν λάβωμεν τοιοῦτον μέσον 
~ “4 , ~ φ ΄ ΄ 

ὃς τοῦ μὲν ἐλάττονός ἐστιν ἀλλότριος, τῷ δὲ μείζον: τινὲ μὲν ὑπάρχει 
με 8 > ΄ ΄ Ἁ τα ~ τινὶ 6& ody ὑπάρχει, οἷον λογιχύν, ὕνητόν, ἀγγελον: λογιχὸν μὲν 45 

20 γὰρ οὐδενὶ ϑνητῷ, χαὶ ἔστιν ἐπί τι ψευδής" ὕνητὸν 62 παντὶ ἀγγέλῳ, 

χαὶ ἔστι χαϑύλου ψευδής. οὕτω μὲν οὖν ἀυφοτέρων οὐσῶν ψευδῶν. δυνα- 
XN ὯΝ \ Ν e ἊΣ > = (hex ‘ a) c ’ ΓΞ > 5 Ni »» 

τὸν δὲ ual τὴν μὲν ἑτέραν ἀληϑὴ τὴν δ᾽ ἑτέραν ψευδῆ εἶναι. εἰ μὲν οὖν 
΄ ΄ ‘ v 34 ‘ 

ὃ μέσης ἀμφοτέρων τῶν ἄχρων ἀλλότριος ληφϑείη. ἢ μὲν μείζων ἀληϑὴς 
-- Cc δὰ 35 , ee = 5 270 Vv C > -~ 

ἔσται, ἢ ὃὲ ἐλάττων χαϑόλου ψευδής. οἷον ζῷον, λίϑος, ἀνϑρωπος- ζῷον 

25 μὲν γὰρ οὐδενὶ λίϑῳ, λίϑος δὲ παντὶ ἀνθρώπῳ. ἔστι δὲ ἢ μὲν μείζων 
DEEN \ ~ 2 me δ 7 Ie 2) e arene ee 
ott ἀλδοηδ ae nO OTN) YAO~ Ἢ ὃξ ἐλαάτ τῶν Get WEDONS tO γᾶ ω ΣΙ ᾿ς {πη | 1 

On aov 50 

Qs 
~ x\4 35 ~ ‘ >] ~ A a~ 

μφοῖν ἀλλότριον, Mote ἀληϑῶς μὲν αὐτοῦ τὸ welloy ἀποφάσχεται, ψευδῶς 
" 

ey) ἊΝ Ξ Θ ad 
~ ta ~ “ " ‘ 

ὃ τοῦ ἐλάττονος χατηγορεῖται. τὴν ἐλάττονα ὃξ ἀλη ἢ λαβεῖν χαὶ 
Ἁ γι ! an~ 5 3 ἃ ἡ ~ 4 ‘ Vv = > / ἐν. πὰς 

τὴν μείζονα ψευδῆ οὐχ ἐνδέχεται τοῦ μέσου μὴ ὄντος οἰχείου- εἰ Yap 
~ , Vv ~ ~ Υ ’ 

80 τὸ [ τῷ Β᾽ παντί, ἔστι ὃς χαὶ τὸ A τῷ B παντί, χαὶ τὸ A τῷ IT τινί’ 
Ψ' ἡ 9 ας ’ ‘ wy τ} 4 \ 

ὑπόχειται 6 χαὶ οὐδενί. χαὶ ἄλλως" εἰ τὸ B χαὶ ὗ 
᾿ ΄ EN , " σ ee 

τὸ A, xat τούτων ϑάτερον ὑπὸ θάτερον ἔσται, ὥστε οὐ ὃ 

1 6 ce om. Ra! 2 ἡ ἀπάτη al ante zai add. ὦ Ra! ἐπ᾿ om. U: xai ἐπ᾽ a 
3 post δὲ alt. add. zat” ἄλλο οὐδὲν ἀλλ᾽ ἡ U διὰ τὸ RU: τῷ a 7.8 χαὶ τὰς 

δύο Ψευδεῖς εἶναι χαϑόλου . οἷον al 8 ὁ οἵ. ἃ ληφϑείη ἃ 9 ἀντιδιαιρεῖσϑαι U 

| 10 λάβοι a: fort. λάβης 11 post γὰρ add. ἐρεῖ a 13 οἷον bis U 14 ζῷον 
prius Sal: ἔμψυχον RUa? λάβοιμεν a post μέσον add. ὅρον a 17 post 

ἐὰν add. δὲ Ua 20 ϑνητὸν---21 Ψευδής iterat R θνητῷ δὲ U 21 χαϑόλου 

Ua: ἐπί τι αὶ 22 μὲν post zai colloc. U: post ἑτέραν 8 22.23 εἰ yap Ga 

23 ληφθῇ a 24 ἀνῆρωπος, λίϑος R 25 ἔστι δὲ RU: χαὶ ἔστιν a 21 ἀμφο- 

τέρων ἃ 28 δὲ ἐλάττονα U 29 post μέσου add. ὥὕρου a οἰχείου ὄντος ἃ 

81 ὑπέχειτο U 32 δύνασθαι a 

Comment. Arist. XIII 3. Philop. in Anal. Post. 14 
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φάσχεσϑαι ἀλλήϊλων τὸ A χαὶ τὸ TD. ἀλλ᾽ οὐδὲ ἀληϑῆ μὲν τὴν μείζονα 46v 
ἊΝ 5 οἷόν τε λαβεῖν τὴν δὲ ἐλάττονα ἐπί τι ψευδῆ. οἷον εἰ τὸ A οὐδενὶ τῷ LT, 

») , 

ῃ 

τὸ δὲ [᾿ τινὶ τῷ B ἀληϑῶς- εἰ γὰρ τὸ VP παντὶ τῷ B ἐπί τι ψευδῶς, 
\ v 5 Q~ σ \ \ ΄ wv 5 \ ~ ΄ , " " 

τινὶ ἄρα ἀληϑῶς᾽ ὥστε χαὶ τὸ A ἄρα οὐ παντὶ τῷ B- ὑπόχειται δὲ χαὶ 

5 παντί, ὅπερ ἀδύνατον. 

p. 800 85 Ληπτέαι γὰρ ἐναντίως ἡ ὡς ἔχουσιν at προτάσεις, εἰ 

μέλλοι συλλογισμὸς ἔσεσϑαι. 

ἢ 

᾿Βναντίως δηλονότι ἣ ὡς ἔχουσι φύσεως. εἰ γὰρ tol ὑπὸ τὸ ἃ 

ἐστί, παντὶ δῆλον ὅτι τῷ [᾿ ὑπάρχει τὸ Av ἀλλὰ μὴν τὸ [᾿ οὐδενὶ τῷ B 

10 ὑπάρχει. εἰ οὖν δεῖ συλλογιστιχὸν γενέσθαι τὸ σχῆμα, ἐναντίως λαμ- 

βανέσϑωσαν ἢ ἔχουσιν, ὥστε τὴν μείζονα ἀποφατιχὴν γενέσϑαι χατα- 
‘ \ ‘ 5 » led iy , τι , ~ 

φατιχὴν δὲ τὴν ἐλάττονα. οὕτως οὖν λαμβανόμεναι ἀυφότεραι ψευδεῖς 10 

5 AT a Ὸν 5 x ¢ \ 

p.80b40 ταν ὃὲ μὴ ἡ ὑπὸ τὸ A τὸ μέσον: 

15 Λέγει πῶς ἣ μὲν ἑτέρα ψευδὴς ἢ δὲ ἑτέρα ἀληϑὴς γίνεται. ὅταν, 
φησίν, ὃ μέσος ἀλλότριος ἡ τοῦ perl ὅ , υξίζηονος: ἀληϑῶς γὰρ αὐτοῦ ἀποφάσχεται 1ὅ 

ἐξ ἀνάγχης. . τοῦ οὖν A μηδενὶ τῷ |’ ὑπάρχοντος ἀληϑῶς οὐδὲ τὸ | 

οὐδενὶ τῷ Β ὑπάρξει: εἰ οὖν ληφϑῇ παντί, ψευδὴς ἔσται. εἰ δέ τις 
Ν A ἊΨ ase 

λέγοι ὅτι ἐνδέχε 
ἊΝ 
erat τῷ μὲν A γῶενὶ τῶν ᾿ Ona γειν τὸ δὲ Γ παντὶ τῷ et tO WE ἐ μ Ai τ τι Pye > v € TU 

oO 30 ‘ ~ ΄ ‘fp e , aA 

Tov OTL OQUOEVE τῶν B ὑπάρζει * UTEXELTO OF TSAVT. 20 B, xat τὸ A 

δὲ τοῦ μέσου σχήματος γινομένης τῆς ἀπάτης 

ν δέχεται ψευδεῖς εἶνα! τὰς προτάσεις ὅλας. 50 

Εἰπὼν πῶς ἐν τῇ πρώτῳ σχήματι γίνεται 6 τῆς ἐμμέσου ἀπάτης 

συλλογισμὸς ἀποφατιχὸς ὧν ἀντιχείμενος τῇ ἀληϑεῖ χαταφάσει, νῦν λέγ 
0) 

Ss 

~ ‘ ΄ , ~ , σ 

95 πῶς χαὶ ἐπὶ τοῦ δευτέρηυ σχήματος ylvetat, χαὶ πρῶτον μέν, ὅπερ χαὶ ἐν 
‘ 

~ , 5 in ‘ as 

τοῖς ἀρμέσοις λέγει, ὅτι οὐχ ἐνδέχεται καὶ Ext τούτου ἀμφοτέρας χαϑόλου 

ψευδεῖς λαβεῖν. af ὃὲ ἀποδείξεις at αὐταί. ἀμφοτέρας μέντοι ἐνδέχεται 
Ἢ ἱ Lene . 

wv od 4 = i Ne 5 Q \ ow. , = oO a > δὴ ~ >) yh 

ETL TL WEVGELS AQIELYV. χαὶ LV συντουὼς ELTWM, σπξερ επι τῶν αυξσων 80 

, 39> » ΄ 5 ‘ Χ > \ , , 

συμβαίνειν ἐδείξαμεν προτάσεων, ταὐτὰ χαὶ ἐπὶ τούτων συμβήσεται. 

1 post ἀλλήλων add. zat ἃ 1.2 οἷόν te τὴν μείζονα a 3 τῷ prius Sa: τῶν RU 

post τι add. ἔσται a Ψευδές---4 ἀληϑές a 7 μέλλε!: Arist. (μέλλοι M) 9 δῆλον 

παντὶ ὅτι R: δῆλον ὅτι παντὶ a 11 post λαμβανέσϑωσαν add. αἱ προτάσεις ἃ 

Ἧ ΕΣ 11.12 χαταφατιχὴν om. U: post ἐλάττονα colloc. ἃ 12 τὴν δὲ Ua 

οὕτως U: αἱ Ra 16.17 ἐξ ἀνάγκης ἀποφάσχεται ἢ 17 7] ὃ itemque ys. 19 

coniecit Waitz Org. II p. X 18 τῶν U ληφϑείη a 19 tw 7a 

19.20 τῶν β R 20 τῷ β a 22 τὰς προτάσεις ψευδεῖς εἶναι R 23. 24 6 τῆς 

ἀπάτης συλλογισμὸς τῆς éupéson R 25 πῶς om. R post μὲν add. ἐρεῖ a 

χᾷν a 26 εἴρηχεν a λέγει] c. 16 p. 80227 sq. 28 λαβεῖν Ψευδεῖς U 

ὅσα R 29 ταῦτα libri 
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x7. af τ ‘ a 3 Ἐν 

Ρ. 81216 ὰν ὃξ Ἢ τ nS ὅταν WEY διὰ τοῦ οἰχείου μέσου, 40. [Ὁ] 

ἀδύνατον ἀμφοτέρας εἶναι ψευδεῖς. 
- oe Shei i : : 
Kindy περὶ τῆς ἀποφατιχῆς ἀπάτης τῆς μὴ ἀμέσου βούλεται χαὶ 

~ 7 ~ ’ ow ’ ~ 

περὶ τῆς χατ CATE εἰπεῖν. πάλιν Of χαὶ αὕτη ἐν μόνῳ τῷ πρώτῳ 
, \ , , x >. ΄ ΄ 

5 σχήματι" τὸ γὰρ δεύτερον ἀπηοφατιχὰ πάντα συνάγει, τὸ δὲ τρίτον μεριχά. 

R- 

> ~ ~ ~ ΄ 

ἐπὶ τούτου οὖν, ὅταν 6 τῆς ἀπάτης συλληγισμὸς διὰ τοῦ αὐτοῦ μέσου 40 

γένηται δι᾿ οὗ χαὶ 6 ἀληϑὴς εἴτε ἀποδειχτιχὸς εἴτε Stae εχτιχός, ἀνάγχη 

πᾶσα τὴν μὲν ἐλάττονα ἀεὶ εἶναι ἀληϑῆ (ἢ αὐτὴ γάρ ἐστι τῇ τοῦ ἀληϑοῦς 

συλλογισμοῦ) τὴν ὃξ μείζονα ἀεὶ - πὰ ἀποφατιχῆς γὰρ οὔσης τῆς μεί 

10 ζονος ἐν τῷ ἀληϑεῖ συλλογισμῷ ἐν τῷ τῆς ἀπάτης μετ ee εἰς 

χαταφατιχήν, ἵνα γένηται χαταφατιχὸν τὸ συμπέρασμα εἰ τοίνυν ἢ ἀπο- 

φατιχὴ ἀληϑής, 7 χαταφατιχὴ ae ᾿ς ἔσται. μόνον οὖν ἢ μείζων χαϑόλου 
Vv ΄ ΄ 5 ~ \ ~ 

ψευδὴς ἔσται" εἰ yap ἀντιστραφΞξίη ἢ ἐλάττων, ἀσυλλόγιστον ποιεῖ τὸ σχῆμα. 
= 

ὥστε ἢ wey ἐλάττων ἀεὶ ἀληϑής ἐστιν, ἢ δὲ μείζων ψευδής. 

a - is ~ 
15 p. 81224 “Ὅταν δὲ μὴ διὰ τοῦ οἰχείου, ἐὰν 

΄“ ν" » se Noe: e ε ΄ 

αὕτη μὲν ἔσται ἀληϑής, ἢ ἑτέρα 

"Kav 6 χαταφατιχὸς τῇς ἀπάτης συλλογισμὸς μὴ διὰ τοῦ αὐτοῦ μέσου 

τῷ Arist περαίνηται, ἐνδέχεται χαὶ ἀμφοτέρας εἶναι ψευδεῖς χαϑόλου 50 
‘ 

‘ ΄ σ > ~ ald > HS vol ¢ 

τὰς προτάσεις, ὡς ὅταν ὁ μέσος ἢ ἀμφοτέρων τῶν ἄχρων ἀλλότριης. 
> ¢ 1_¢ ve ee ε , > + . \ 20 οἷον Oroxeisilw ζῷον υηδενὶ λίϑῳ ὑπάρχειν: εἰ οὖν τις λέγοι παντὶ χαὶ 

5 , ν 5 , , 

λάβοι μεταξὺ ἀλλότριον ἀυφοτέ 
> ea | 5 eo~ = os Pry 

ρων, οἷον TO CLD Ohov > GWOv παντὶ ξύλῳ, € ξύλον 
Ξ 

παντὶ λίϑῳ, χαὶ ἀμφοτέρας ἔλαβε χαϑόλου bevte Ge gost 65 ἐπί τι 

ψευδεῖς λαβεῖν ἀδύνατον. ἐνδέχεται μέντοι τὴν et ζηνα xaonep λαβεῖν 
τ τσ iw δι 2 , > ΄ >) Ap) , ~ ~). 

evd7 τὴν ὃξ ἐλάττονα ἐπί τι, εἰ λάβοις μέσον ὅρον μεριϊχώτερον τοῦ 47: 

τῷ cr 

> , > > , ΄ ζ΄ ““- \ , ἐλάττονος, οἷον, ef τύχηι, χεραυνίτην λίϑον: ζῷον γὰρ παντὶ χεραυνίτῃ, 
aed pad) 4Q \ v 2 ων ! , ‘ fy ON 5 ’ 

χεραυνίτης παντὶ λίϑῳ, χαὶ ἔστιν ἐπί τι ψευδής" περιέχε! γὰρ ὁ λίϑος xat 

τὸν χεραυνίτην λίϑον. ἀνάπαλιν μέντοι ποιήσεις τὴν μὲν μείζονα ἐπί τι ψευδῆ 
\ ἊΣ) τὴν ὃ ἐλάττονα χαϑόλου ψευδῆ, εἰ λάβοις ugoov ὅρον χαϑολιχώτερον τοῦ 

μείζονος" οἷον ζῷον, ἔμψυχον, λίϑος. οὕτω μὲν οὖν ἀμφότεραι ψευδε 

1 ἡ RU (mp): om. ἃ Arist. 4 τῆς om. R post χαταφατιχῆς add. ἀπάτης a 

5 post σχήματι add. γίνεται a πάντως ἃ 6 τούτου 5: τούτων RUa γὰρ ἃ 

6 τῆς ἀπάτης Sa: ἀπάτης R: τῆς ἀπάτης ὁ U διὰ τοῦ αὐτοῦ scripsi: διὰ τοῦ U: 

αὐτοῦ R: δι᾿ αὐτοῦ τοῦ a 8 εἶναι om. U: post ἀληϑῆ colloc. a 8.9 τῇ τοῦ ἀλη- 

ϑοῦς συλλογισμοῦ ἃ et om. τῇ S: tH ἀληϑεῖ συλλογισμῷ RU 12 ἔσται Sa: ἐστι RU 

μόνως R 12.13 ἔσται καϑόλου Ψευδής a 13 ἀντιστρέφοι R post ἐλάττων 

add. τουτέστι μεταληφϑείη καταφατιχὴ οὖσα εἰς ἀποφατιχὴν a ποιήσει ἃ 14 ἡ δὲ 

μείζων Ψευδή % ‘Sa: om. RU 16 post ψευδής add. ex Arist. ἐγχωρεῖ --- ὑπάλληλα RU 

ef. p. 212,18. 19 21 μεταξὺ λάβοι a 22 χαὶ ἃ: om. RU 22.23 λαβεῖν ἐπί τι 

Ψευδεῖς ἃ 24 λάβοι Ra ὅρον om. R 27 πάλιν a: ἀνάγχη αὶ 

μέντοι RU: ἐξ ἀνάγχης ἃ ποιήσει ἃ μὲν a: om. RU 28 λάβοι a 

μέσον ὅρον post 29 μείζονος colloc. a καϑολιχώτερον a: μερικώτερον RU 

29 Aidos Ra ἀμφοτέρας R 

14" 
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X ΄ ΄ wv 

μὲν 740 ὁ μέσος ὑπὸ τὸν μείζονα 7. ἢ μὲν μείζων ἀληϑὴς ἔσται, ἢ δὲ 
a) Oe eS! > “΄“.-Ὁ is , \ ΄ 7. 

ἐλάττων ψευδής: οἷον ζῷον παντὶ ἀνθρώπῳ, ἀνϑρωπος παντὶ λίϑῳ. ἐὰν 
A ΄ , a Le = 5 Fn t \ Pes od ἢ“: 2 7 io δὴ 5 , 

B36 μέσος περιέχῃ tov ἐλάττονα, ἢ μὲν μείζων ψευδὴς, ἢ ὃξ ἐλάττων 
ie Ie ΘΟ ΩΝ ΕΝ ἔδει Ἐν 2.1 t at OD δ =i Sx A ‘ 

13) ἀλη ὃς “ ἴον Ξ ὴν TOAVTL AYVI, ἄψυχον τ πᾶντι ALUM. Οὐνᾶτον OF XAL τὴν 

ον " αν eo ee Ι ar oO 

Et Sn a pee εἶναι τὴν ὃὲ ἑτέραν ἐπί τι ψευδῆ. οἷον ef μέσον ὅρον λάβω 

χαϑολιχώτερην τοῦ Delgo es δυνάμενον GF χαὶ τῷ Ehattove 07 ee ἢ μὲν 10 
aA > 5» ΄ Π Ἁ: id ὯΝ ὟΝ oS 33 ἌΝ ‘ 

μξει-ωὧωὧον ETL Tt GEU9NS ἔσται, Ἢ Ge ελαττων ἀληϑής" οιὴν WOV TAVTL 

~ A 5 9 ‘ / 6 ΄ ~ 

σῴυατι, σῶμα παντὶ λίθῳ. ἐὰν GF ὁ μέσος μεριχώτερος ὑπάρχῃ χαὶ τοῦ ~S 

10 μείζονος χαὶ τοῦ ἐλάττονος, ἢ υὲν μείζων ἀληθής, ἢ ὃξ ἐλάττων ἐπί τι 

ψευδής" οἷον σῶμα παντὶ λίϑῳ, λίϑος πάσῃ οὐσία. ἐπισημειοῦσϑα! δὲ 

δεῖ ὅτι ἐνταῦϑα χαὶ τὸ συμπέρασμα ἐπί τι ψευδές. χαϑόλου δὲ ψευδοῦς 
ὄντος τοῦ συμπεράσματος ἀδύνατον ες υείζονα μὲν ἀληθῆ εἶνα! τὴν δὲ 
5S , 5 | 

ἐλάττονα ETL τι ¢ 
\ 5 ~ \ 5 aX , / a 

15 τινὶ ἀληϑῶς (τὸ 1ὰρ ἐπί τι ψευδὲς χατά te ἀληϑές), συνάγεται ὅτι τὸ A 
~ \ sy - ¢ , al » » ba x ΟΝ τῷ Β τινὶ ἀληϑῶς ὑπάρχει" ὑπέχειτο ὃξ οὐδενί. οὐχ apa ἐνὸ 

sy a~ 

μείζονα μὲν χαϑόλου ἀληϑῇ εἶναι τὴν ὃὲ ἐλάττονα ἐπί τι ψευδῆ 

ρ.811265 ΕἸχωρεῖ γὰρ τὸ A πλείοσιν ὑπάρχειν, ἃ οὐχ ἔστιν ts 
ὑπάλληλα. 

90 ᾿Ἔνταῦϑα ἀντὶ τοῦ χατηγορεῖσϑαι ἤτοι χαταφατιχῶς ἣ ἀποφατιχῶς 
ΝΡ δ 5 \ \ ΄ \ > \ ΄ ΄ 

εἴληπται τὸ ὑπάρχειν. EXEL γὰρ LTOXELTAL τὸ Α μηδενὶ τῷ Β ὑπάρχειν, 
ι 

' ὑπέϑετο OF χαὶ αὐτὸς τὸ ἃ παντὶ τῷ Δ, ὡς συνάγεσϑαι δηλονότι τὸ A 
~ ‘ A bi) ‘ ~ SNe , 

οὐδενὶ τῶν B xat τὸ Β οὐδενὶ τῶν A, οὐδέν φησι τοῦτο ἀδύνατον, πλείοσιν 
΄ - ἋΑ 3 ~ μ ~ ‘ ~ 

) ὑπάρχοντος τοῦ A 7, χαταφατιχῶς ἡ ἀποφατιχῶς ἢ TH μὲν χαταφατιχὼς 20 

ὲ ἀποφατιχῶς ἐχεῖνα μὴ εἶναι ὑπάλληλα. οἷον τὸ ἃ τῷ ἣν Δ παντὶ 
‘ wo σι Aa 

ΣΒ urdevt δπαργέτω: λέγω ὅτι οὐδὲ ἀλλήλοις ὑπάργουσι τὸ BA ἐν τ I [3 | ἢ I if 

» 
i até = \ o , - ~ WANG A AG 3 ν᾿ A “" 

σχήματι. χαὶ ὅροι τούτων ζῷον, ἀνϑρωπος, λίθος. ἀλλὰ χαὶ a 
COI ry 9 " qo 

φητέρων χαταφατιχῶς χατηγορείσϑω τι, οἷον ζῷον χαὶ ἀνθρώπου χαὶ ἵππου. 
΄ = 7 \ o τ 

χαὶ ἀμφοτ τέρων ἀποφατιχῶς, ὡς ζῷον λίϑου χαὶ ξύλου! χαὶ δῆλον ὅτι 2% 

1 τὴν δὲ ἑτέραν ἃ 2 7 a: εἴη RU 3 ante ἄνϑρ. add. 6 a 6 post εἰ 

add. 6 Ra μέσος ὅρος a λάβω seripsi: λαβὼν RU: ληφϑείη ἃ 7 χαϑο- 

λιχώτερος ἃ δύναται δὲ ὁ αὐτὸς χαὶ ἃ 10. 11 Ψευδὴς ἐπί τι ἃ 

12 Ψευδής R post Ψευδές post ἐστι a 12. 13 ὄντος τοῦ cuprepdspatoe Ψευδοῦς a 

14—17 εἰ yap—Wevd7q om. a 18 @ «th. om. R 20 ἡ --22 ὑπάρχειν Sa: 

om. RU 21 τῶν β R 98 τῷ B—tH ὃ ἃ 24 ὑπάρχοντος ἃ": ὑπαρ- 

χέτω R: ὑπάρχειν Ua! τὸ Ual ὃ Ua? ἢ tert. om. R 24.25 τῷ-- 

τῷ scripsi: τῶν---τῶν RUa 25 post éxetva add. δὲ a 26 οὐδενὶ Ua! ὑπαρχέτω. 

λέγω (λέγεται R)—BS RUa?: zat διὰ τοῦτο τὸ ὃ οὐδενὶ τῷ δ al an τὰν 27 dios 

ἄνϑρωπος R post λίθος add. aaatiyapereat yap τὸ ζῷον, καὶ ἀνθρώπου χαὶ Aifov, τοῦ 

μὲν χκαταφατιχῶς τοῦ δὲ ἀποφατικῶς, μὴ ὄντων τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ λίϑου ὑπαλλήλων al 

ἀλλὰ RUa?: ἢ a! 28 χαταφατιχῶς Sa': om. RUa? χατηγορείσϑω τι Om. al 

ὡς τὸ ζῶον ἀνϑρώπου a! 29 χαὶ ἀυφοτέρων RUa?: 7 al ὡς Sal: om. RUa? 

ante ζῷον add. τὸ a! 
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om vy) τς ὶ λίθος Mins vy) πεν ἐν ΕΠ “ἊΝ 555 7 <6 outs ανῦρωπος xat λίϑος οὔτε ἀνϑρωπος χαὶ ἵππος ὑπάρχουσιν ἀλλήλοις 47! 
Vv , 4. 

οὔτε λίϑος χαὶ ξύλον. 

> ὃς Κ᾿ 5 ~ g~ p.81229 Τὴν δὲ AB ἐνδέχεται xat ἀληϑῆ εἶναι χαὶ Ψευδῇ. 
¢ A rm , ε ΄ o \ 

Kav, φησίν, 6 μέσος ὅρος ux 
cc eed ad ae 1- i an- ΜΝ, Ze, » “ho 

Ἢ υαξτςῶν πρότασις Ysvons EOTAL, EL {e σι 

’ Ἁ “ι 5 ΄ 5 Q7 

τρίου, τὴν OS ἐλάττονα ἐνδέχεται 
, \ ~ , ΄ 

UZG0S χαὶ τοῦ ἐλάττονός 

παραδείγματα εἴπομεν. 
5 

ETTLO a 
a μ᾿ , > ta poe 

ται ἢ ἐλάττων οἷον ζῷον, 
ΓΞ Ὦ“-π- 2 EAUeS NN 

10 “ἢ φΞευῦῶς, ἐπιστήμη GE 

τὸ A 

5 

Ρ' 81191 O08 ad ἴτε 
~ 

ων 5 

΄ 
Uwe υέσου αἀυφοτέρων τῶν 

ἔσονται ΕἾ προτάσεις. 

p. 81238 Φανερὸν δὲ χαὶ ὅτι, 

χαὶ στήμην τινὰ 
’ 

ν τοῦτοις 
5 
Ξ 
— 

αἀχουστῶν ἐστιν ἁρμονιχὴ ἐπιστήμη, τῶν 
4 ΄ ‘ 3 ‘ ιν 2 νουΐα, ἢ ὃξ ἀριϑμητιχὴ σχεδὸν ἐχ 

\ >) ~ A [4 5 , 

γὰρ αἰσϑητῶν χοινὸν ὁ ἀριϑυός. > 
ει 

αὑτὸ tots αἰσϑητοῖς ὑπάρχοντα χαταγίνον 
(τ ~ 2) 5 > ~ 4 

ἡμῖν ἐχλέλοιπεν. aay μέν τινων 

αἰσϑήσεως - UN οὔσης τῆς 
‘ 

ΕΞ 5 > 

25 ἐπιστήμην τινὰ ἐχλελοιπέναι. 

1 ante ἄνϑρ. prius add. ὃ ἃ ὁ λίϑος οὔτε p. Pp 

πὴ 

χατας- φάσχξται 6 

ποτὲ μὶ 

ἐὰν 62 περιέχῃ τὸν 

τήμη χαὶ μουσι 
, 

πα 

ἄχρων 

τις alto 
\ 

, ~ 

ἐστὶ δεῖξαι ὅτι, ε 

ταύτην χαταγινομένη ἐπιστή 

τοίνυν at ἐπιστῆμαι 

ται. 
\ 

ρων παρα 

ἘΠῚ f/f τ 

τὸν μείζονα ἢ; 

μει 30 

‘ a~ at 34 ~ 

ἕν Wevd7 εἶναι ὃξ Sade. - 
ἐς 

> 
EO 
cU τιν ἀλ λότριος, ἢ ἐλάττων 

\ATTOVa, αἀλη- 
AL any ΧΡ ἰδ 

σῇ μουσιχῇ ἀλη we 
ῃ 

\ \ 
DO » εν YAO 

᾿ Sink 

πε νὴ 
μ»ηῶεν: 

wv x48 , 

OYTOS AKLOTBLOD αυφότεραι 

5 , 

ἐχλελοιπέναι. 

ν Vv 

CtUS AUG 

> 
! 

ὕησις 

wy ἐχλέλοιπεν. 0 40 μὲν 

- δὲ ὁρατῶν γεωμετρία χαὶ ἀστρο- 
πασῶν εἴληπται τῶν αἰσϑήσεων: τῶν 

τὰ χαῦ 
ν 

EtTEO τις 
an~ isd Vv 

ὄγλον ὅτι, αἴσϑησις 
" 
- 

‘ ~ id ~ a; 

τὰ νῦν ἡμῖν ἐγνωσμένα, 
Ἱνωστιχῆς πάντως ἀνάγχη χαὶ 45 

> , Ἁ v ‘ > 

TOY Ol, € μη EL OWSy τὴν ἄχου- 

6 ἄνϑρωπος καὶ, in quibus 6 utrumque 
delevi, Sa': om. RUa? ante ἵππος add. ὁ a! ὑπάρχουσιν ἀλλήλοις om. a! 
2 λίϑου ---ξύλου R: ὁ λίϑος --ο τὸ ξύλον al post ξύλον add. εἰσὶν ὑπάλληλα a! 
4 7 om. R: post μὴ colloc. ἃ 5 εἴτε U: εἴπερ a post 6 μείζων add. ὅρος a 
dect-a post ἐλάττων add. ἔσται a 9 χαὶ om. a 11 τῷ ὃ ἃ 12 τῶν RU 

(dn Μὴ: τῷ a Arist. zat τὰ E675 om. R 13. 14 ὅτι---προτάσεις om. a 
17. 18 ef τις τῶν αἰσϑήσεων ἐχλείποι al 18 καὶ ἡ---ἐχλείψειεν ἄν (ἐχλέλοιπεν scripsi) Sal: 
om. RUa? 18.19 οἷον ἐπὶ τῶν ἀχουστῶν μὲν ἐπιστήμη atl ἢ ἁρμονιχή al 19 pe 
yewp.. add. te al 20 post ἀστρονομία add. καὶ sa ὑπὸ ταύτας. ὀπτιχή te χαὶ χατ 
τριχὴ, καὶ gn, χαὶ αἱ λοιπαί. πάντων δὲ τῶν 

μητική. ἐκ π 

αἱ ee ὃ ee al 20 τῶν prius om. U 

ante αἰσθητῶν Ua? 22 χαταλέγονται R: f if 
RUa?: δῆλον ὅτι αἰσϑήσεως ph οὔσης τῆς τῶν ais ς 

ὄντων 20 εἴχομεν scripsi cf. p. 214,2: 

διαλέναν: 1 οιαλέγονται ἃ 

αἰσϑητῶν al 20. 21 σχεδὸν ἡ dot) 

"ν γὰρ τῶν αἰσϑήσεων εἴληπται. ὅτι χοινὸν πάντων τῶν αἰσϑητῶν ἀριϑμός. 

21 κοινὸν ex a! scripsi: κοινῶν R et 
= : , 

23 αἰσϑη τῶν -- 24 τούτων 

ϑητῶν al post ἑτέρων addiderim 

ἔχομεν RUa 
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Say. 5 . , ἋἝ id ~ ΄ ΄ ΄ ‘ 5 , an a 

στιχὴν αἴσϑησιν, ἐχλελοίποι ἂν ἡμᾶς πάντως ἢ ἁρμονιχὴ ἐπιστήμη, ἣν 47° 
νῦν τυγχάνομεν 2 Db δυοίως, εἰ μὴ ἦν ἢ ἁπτιχὴ αἴσϑησις, ἐχλελοίποι 
" " v 

ἂν τοὺς ἰατροὺς ἢ σφυγμιχὴ ἐπιστήμη. γεύσεως δὲ uy οὔσης ἐχλελοίποι 
ἘΞ ἂν πάλιν ἢ τῆς δυνάμεως τῶν γυμῶν διαχριτιχὴ ἐπιστήμη. χαὶ ἐπὶ τῶ τῇ μ εν | 

art Vays ΄ τς ~ >) 

ἄλλων ὡσαύτως. τὸ μὲν οὖν προχείμενόν ἐστι τοῦτο. ὃδείχνυσι G8 αὐτὸ σι 

> “Ὁ 7 
διὰ τούτου τοῦ τρόπου. εἰ γὰρ ἀδύνατον τῶν περὶ τὰς ἐπιστήμας τι μαϑεῖν 50 

εἰ μὴ διὰ τῶν χαϑόλου (οἷον ὅτι πᾶν, εἰ τύχοι, σῶμα τρεῖς διαστάσΞις 
, Ἃ σ A ΄ e 9g ἔχει, ἢ ὅτι παντὸς τριγώνου al δύο πλευραὶ τῆς λοιπῆς μείζονές εἰσιν, 7 

ὅτι πᾶν τὸ περατοῦν μιᾷ διαστάσει λείπεται τοῦ περατοηυμένου, ὦ πᾶντα 
> 

10 τὰ τῷ αὐτῷ ἴσα χαὶ ἀλλήλοις ἐστὶν ἴσα), εἰ τοίνυν αἱ τῶν ἐπιστημῶν 
5" Ὁ ,» A Nie ~ tf ‘ 9X , apy le ἊΝ (An 3 

ἀποδείξεις προΐασι διὰ τῶν χαϑόλου, τὰ δὲ χαϑόλου εἰδέναι ἡ λαβεῖν ἀπο- 
δ ) ΄ 

δειχνύντα μὴ Or ἐπαγωγῆς ἀδύνατον (ὅταν γὰρ αἰτήσῃς τὸν μαν ϑάνοντα 4τν 

συγχωρηϑῆναί σοι ἀπὸ παντὸς σημείου ἐπὶ πᾶν σημεῖον εὐϑεῖαν γραμμὴν 

ἀγαγεῖν 7 τι τῶν λοιπῶν αἰτημάτων te χαὶ ἀξιωμάτων, τούτων τὰς πίστεις 
Ses 5 ~ fies mn > ΄ \ \ ΄ ΄ Ni) Ὁ 

15 δι’ ἐπαγωγῆς χομίζεις), εἰ τοίνυν τὰ μὲν χαϑόλου λαμβάνομεν δι ἐπαγω- 

BE χρήσασϑαι οὐχ ἔστι τὸν μὴ ἔχοντα αἴσϑησιν (τῶν γὰρ [ὩΣ] 

-ὠ 5 ~ 

γῆς, ἐπαγωγῇ 
ὩΣ 

‘ !4 ΄ >} ‘ IG) , a~ σ >) ΄ {2 

χατὰ WEONS ἢ ὉΠ: τὰ ὃὲ μεριχὰ αἰσϑητα), δῆλον Ott αἰσῦ ἡσεώς τινος 
> 

ἐχλειπούσης ual ἐπιστήμη τις ἐχλείψει ἢ χριτιχὴ τῶν συμβε ἡχότων ἐχείνοις | 1 | ἰ Hy | 
or 

τοῖς αἰσϑητοῖς ὧν ἣ αἴσϑησις ἐχλέλοιπεν. οὐδὲ yap ὃ Ex γενετῆς puns 

fer ἐπιστήυην χρωμάτων 7, Gel ic GAR οὐδὲ ὁ ἐχ γενετῆς χωφὸς 
‘ >) ΄ v 

TP WOVLATY STLOTYUWYY SYELY δύναιτ᾽ ἄν. χαὶ οὐ δήπου διὰ τούτων τοῦτό φάμεν, 

> 

ὅτι at αἰσϑήσε!ς αἴτιαί εἰσι τῶν ἐπ ιστηαῶν (οὐ γὰρ ϑέμις τὸ χεῖρον τοῦ 
| Vv > 3 

Ὶ χρξίττονος αἴτιον εἶναι), GAR ὅτι αἱ ψυχαὶ ἡμῶν ὡς dno χάρου 7 ὕπνου 

τῆς γενέσεως χατεχόμεναι δέονται τῶν αἰσϑήσεων ἐξυπνιζουσῶν χαὶ ava- 10 

(Or 25 χινουσῶν τὸν ἐν ἡυῖν τὴς γνώσεως σπινϑῆρα χρυπτόμενον. χαὶ ὥσπερ 

| ὃ ἐν λήθῃ τινὸς τῶν φίλων βαϑείχ γενόμενος οὐχ ἄν ποτε ἴσως ἔλϑοι εἰς 

| ἔννοιαν ἐχείνου μηδεμιᾶς αὐτῷ ἔξωϑεν ἀφορμῆς γενομένης, ἐπειδὰν δὲ 

ἱμάτιόν τις τοῦ φίλου δείξῃ ἢ ἕτερόν τι, εὐϑὺς κινεῖται εἰς ἔννοιαν τοῦ 
Ἰνωρίμου zat τοὺς ἐν ἑαυτῷ τύπους ἀναχινεῖ, οὕτω δὴ καὶ τὰ αἰσϑητὰ 

30 ἐρεϑίζουσι τὴν ψυχὴν προβάλλεσϑαι τοὺς συνουσιωμένους αὐτῇ τῶν παρα- 1Ὁ 

δειγμάτων λόγους. οἷον εἰς τὸν οὐρανὸν ἀναβλέψαντες χαὶ τὴν τῶν ἐν 

τ εὐταξίαν ὁρῶντες εἰς τὴν τοῦ τάξαντος ἐρχόμεϑα ἔννοιαν, χαὶ ἐπὶ 

τὴν ἀσώματον δύναμιν 2x τῶν σωμάτων παλινδρομοῦμεν. ἀλλὰ δὴ χαὶ 

ὃν ἀχοῆς ἐπὶ τὴν χρίσιν τοῦ ἀληϑοῦς ἐρχόμεϑα χαὶ ἐχ τῆς αἰσϑητῆς 

1 ἐχλελείποι itemque vs. 2 R 2 νῦν om U εἴη a ὃ ἂν Sa: om. RU 

| ἐχλελείποι Ra 4 ἂν Sa: om. RU τῆς ποιότητος al 6 τούτου τοῦ τρόπου Sa: 

τοῦτον τὸν τρόπον RU post ἀδύνατον add. φησι ἃ τῶν om. U τι ante 

περὶ colloc. U 7 σῶμα el τύχοι ἃ 11 διὰ τῶν χαϑόλου προΐασιν a 

14 τι om. R 17 7 om. R 18 ἐχλιπούσης a 19 tots ὑπὸ τὴν αἴσϑησιν 

ἐχείνην αἰσϑητοῖς al ὧν Ua: οἷον R 90 γεννητῆς U 21 ἔχειν δύναιτ᾽ 

ἂν ἁομονιχὴν ἐπιστήμην, post quae add. ὅπου γε καὶ αὐτοῦ τοῦ λαλεῖν ἐστέρηται a 

οὐδέ ποὺ ἃ 22 τῆς ἐπιστήμης ἃ 21 ἀφορμῆς ἔξωδεν ἃ 29 χαὶ ἐν ἑαυτῷ 

τοὺς ἐκείνου τύπους ἃ δὲ R 91 τῶν om. Ra? 32 ἐχείνοις R: αὐτῷ al 

iddvtes a 80. δὴ OM. a 
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΄ Ὰ \ ~ e ΄ ΓΤ. ». 
ἁρμονίας ἐπὶ τοὺς χαϑόληου τῆς ἁρμονίας λόγους. διὸ χαὶ ὁ [[λάτων 47 

δεδόσϑαι φησὶν ἡμῖν ὦτα χαὶ ὀφθαλμοὺς παρὰ τοῦ δημιουργοῦ, δι᾿ ὧν τὸ 
, - 

τῆς φιλοσοφίας ἐπορισάμεϑα γένος. ὅτι γὰρ οὐχ ex τῶν αἰσϑητῶν λαμ- 20 

βάνει τὴν τῶν πραγμάτων γνῶσιν ἢ ψυχή, δέδειχται ἱχανῶς ἐν τοῖς εἰς 

τὸν Φαίδωνα. our 

5 > ‘vy , “" αν ΤᾺ ,» 

p. 81239 Εἴπερ υανϑάνομεν ἣ ἐπαγωγῇ ἡἣ ἀποδείξει. 
ἊΝ \ \ ὟΣ b] ~ ΄ ‘ > AY ~ 

Τὰ μὲν γὰρ ἀξιώματα ἐπαγωγῇ pavilivousy χαὶ τὰ αἰτήματα τοῦ 
΄ . δἰ πὰ . , , Vv a A \ . 4 ~ 

χαϑόλου ὄντα προτάσεις. διὰ τούτων OF TA ἀπηδειχτα" διὰ γὰρ τῶν χα- 
Ce , ς " - 35 \ ry » ΄ = 

ϑόλου at ἀποδείξεις. εἰ οὖν ἀδύνατον τὰ χαϑόληυ ἐξ ὧν al ἀποδείξεις 2 

10 χωρὶς ἐπαγωγῆς ϑεωρῆσαι, ἀδύνατον χαὶ ἄνευ αἰσϑήσεως ἐπίστασϑαι τὰ 
/ ‘ \ bled > ΄ » NP 

χαϑόλου, φημὶ δὴ TA ἀξιώματα SF ὧν αἱ αἀπηοείζεις. 

ΑΙ \ , v ἢ 

p.81b2 Πἰπεὶ χαὶ τὰ ἐξ ἀφαιρέσεως λεγόμ ξνα ἔσται δι’ ἐπαγωγῆς 

ούληται 1 Wega ποιεῖν ὅτι ὑπάρχει πὸ ἐν 

γένει ἔνια. 

ἐν ov \ \ ΄ Sees: ΄ = po > Af EN a ~ > , 

15 Om χαὶ ta λεγόμενα ἐς ἀφαιρέσεως, εἰ AML OOXEL τῇ OtavoLy γνω- 
σ >] 

ρίζεσϑαι χαὶ μὴ δεῖσϑαι αἰσϑήσξεως, ὅμως χαὶ ταῦτα Ot ἐπαγωγῆς χαὶ 80 

αἰσϑήσεως γίνεται γνώριμα. ἀχούσας γὰρ 6 ἄρτι τῇ γεωμετρίᾳ προησιών, 

ὅτι τὰ τῷ αὐτῷ ἴσα χαὶ ἀλλήλοις εἰσὶν ἴσα, καὶ μὴ πάνυ συνεὶς τὸ λεγό- 

μενον τῇ ἐπαγωγῇ τοῦτο γνωρίσει, οἷον λεγόντων ἡμῶν ὡς εἴπερ εἴη δύο 

90 μεγέϑη Exatepov ἔχον ἀνὰ δύο πήχεις, εἴη δὲ χαὶ τρίτον τῷ ἑνὶ τῶν εἰρη- 

μένων ἴσον, πάντως δήπου τοῦτο χαὶ τῷ ἑτέρῳ ἔσται ἴσον. ὁμοίως χαὶ 

ὅτι ἐὰν ἀπὸ ἴσων ἴσα ἀφαιρεϑῇ, τὰ χαταλειπόμενα ἴσα γίνεται, γνωρίσει 80 
τὸ λεγόμενον διὰ τῶν χατὰ μέρος ἐπαγομένων. ὁμοίως χαὶ ἐπὶ τῶν 

λοιπῶν πάντων. 

55 ρ.8104 Καὶ εἰ μὴ χωριστά ἐστιν, ἧὗ τοιονδὶ ἕχαστον. 

> /, x \ J! "δ. A ¢ ΄ z v4 Τουτέστι χαὶ εἰ μὴ χαϑ᾽ ἑαυτὰ ὑφέστηχεν, 7] ἕχαστον εἶναι λέγεται, 

οἷον τὸ ἴσον ἣ τὴν ἐπιφάνειαν ἣ τῶν τοιούτων τι ἕτερον. ὁμοίως γοῦν 
v ΕΝ - ὌΝ δι ν ~ ΄ \ 

ἔστι δι’ ἐπαγωγῆς αὐτὰ πιστώσασϑαι, (οἷον) ὅτι ἢ ἐπιφάνεια μῆχος μόνον xat 40 

16 om. R Πλάτων] Tim. c. 16 p.47A 3 οὐχ RUa?: καὶ a! 

3.4 πραγμάτων λαμβάνει τὴν γνῶσιν a 4 ἐπὶ τῆς εἰς R 10 ἐπαγωγὴν R 

καὶ οἵη. R τὸ ἃ 13 ἐάν---γτνώριμα om. Arist. (habent np) “GY ἃ 

ΤΟ Εἰ τὸ αὶ 18 ἐστὶν R 19 οἷον om. Ua! ὥσπερ εἴπερ a: ὅπερ R 

20 post ἑκάτερον add. αὐτῶν φέρε εἰπεῖν al ἔχον post πήχεις colloe. a! ἀνὰ 

δύο πήχεις Sal: ἀπὸ δύο πηχῶν RUa? τῷ ἑνὶ - 21 ἔσται ἴσον RUa?: πρὸς ὃ ἑχάτερον 

τῶν εἰρημένων διπηχυαίων μεγεϑῶν παρατιϑέμενον ἴσον εὑρίσκεται. δῆλον ὅτι καὶ ἐχεῖνα πρὸς 

ἄλληλα ἴσα εἰσίν al 21.22 χαὶ ὅτι om. a! 23 τὸ λεγόμενον deleverim post 

παγομένων add. zat αὐτῆς τῆς αἰσϑήσεως a 25 ἐστιν R Arist.: εἰσιν Ua (C) 

τοιόνδε R (M) 26 αὑτὰ a εἶναι ἕχαστον U 27 7 prius om. Ra! 
΄ 

7. 28 ya 
’ eek Geass ~ 

Z ρ ἐστιν αὑτα χαὶϊ οἱ ἐπαγωγῆς a τῇ ἐπιφανείᾳ ἡ τῷ μήκει ἢ τοιοῦτόν τι a! 

28 οἷον addidi ef. p. 210,4 
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ἢ) πλάτος τι: (μᾶλλον γὰρ τοῦτο πιστεύομεν ἐπαχϑέντες διὰ τῶν αἰσθητῶν) 4τν 
\ 

χαὶ ὅτι τὰ τῷ αὐτῷ ἴσα χαὶ ἀλλήλοις εἰσὶν ἴσα. υήποτε οὖν χαὶ περὶ 
“» . > o \ ~ ~ > ~ 

τῶν ἐξ ἀφαιρέσεως ἐν τούτοις φησὶν ὅτι χαὶ ταῦτα τῇ ἐπαγῶγῃ 
> ~ Ὁ , ~ ov σ 

γινώσχομεν, οἷον ὅτι πᾶς ἀνϑρωπος, εἰ τύχοι, τὴν κάτω γένυν χινεῖ ἡ ὅτι 

δίπους ἐστὶν ἣ ὀρϑοπεριπατητιχής" ταῦτα γὰρ οὐδὲ χατ᾽ ἐπίνοιαν δύναται 
σι 

\ 

χωρισθῆναι τῶν ὑποχειμένων, ὥσπερ of χύχλο! χαὶ τὰ τρίγωνα χαὶ τὰ 
5 ΄ " ΄ = 7. ΄ 2 Δ > og 2 mee - 

λοιπά. χαὶ τούτων οὖν ξἔχαστον, φησίν, ἢ τοιονδιί ἔστι, τῇ ἐπαγωγῇ 45 
, γινώσχομρεν. 

5 

p.81b5 ᾿ϑπαχϑῆναι Ob μὴ ἔχοντας. αἴσϑησιν a 
΄ 

δύνατον. 

> 
ry ~ x“ , ~ , ~ vw UZ 

10 Ταῦτα ἀπόδοσίς ἐστι τῆς συντάξεως τῶν ἄνω εἰρημένων. εἰπὼν γὰρ 

ἀδύνατον τὰ καϑόλου ϑεωρῆσαι μὴ δι’ ἐπαγωγῆς, εἶτα τοῦτο χατα- 50 
. 

σχευάσας διὰ τῶν ἑξῆς, τὸ λεῖπον τῇ συντάξε: ἐνταῦϑα ἀποδέδωχεν εἰπὼν 

ἐπαχϑῆναι δὲ uy ἔχοντας δον ἀδύνατον. εἰ γὰρ ἢ ἐπαγωγὴ 

τῶν μεριχῶν ἐστι γνῶσις, τὰ δὲ μεριχὰ αἰσθητά, τὰ δὲ αἰσϑητὰ τῇ αἰσὺ ἡσει 

15 γινώσχομεν, τὸν ἄρα wh ἔχοντα αἴσϑησίν τινα οὐχ οἷόν τε Or ἐπαγωγῆς ἡ νοι: 

τὰ τῇ αἰσϑήσει ἐχείνῃ ὑποβεβλημένα αἰσϑητά. εἶτα, ἵνα μή τις etry “ἀλλ᾽ εἰ 

χαὶ μὴ OC ἐπαγωγῆς οἷόν τε ταῦτα Ἰνῶναι διὰ τὸ μὴ ἔχειν αὐτῶν | μὲ τὰς 48ι 

χὴν αἴσϑησιν, ἀλλ᾿ οὖν τῷ hoy δυνατὸν" αὐτὰ γνῶναι᾽, αὐτὸ τοῦτο ἐλέγχων 

ἐπήγαγεν οὐ yap ἐνδέχεται [φησίν] λαβεῖν αὐτῶν τὴν ate 18 

90 οὔτε γὰρ ἐχ τῶν χαϑόλου ἄνευ ἐπαγωγῆς οὔτε δι’ ἐπαγωγῆς ἄνευ αἰσθήσεως. 

εἰ γὰρ ὃ λόγος χαὶ ἢ ἐπιστήμη τῶν χαϑόλου ἐστίν, οὐ τῶν μεριχῶν, ἢ ὃὲ 

τῶν χαϑόλου γνῶσις δι’ ἐπαγωγῆς ἡμῖν γίνεται, ἢ δὲ ἐπαγωγὴ διὰ τῆς 

αἰσϑήσεως, ὁ ἄρα μὴ ἔχων αἴσϑησιν οὐδὲ ἐπαχϑηναι δύναται, ὁ ὃὲ ἐπα- 5 

χϑῆναι μὴ δυνάμενος 0002 τὰ χαϑόλου ἐπίσταται. ἀνάγχη οὖν πᾶσα Geo 

95 σεως ἐχλειπούσης χαὶ τὴν ἐπιστήμην ἐχλελοιπέναι τῶν τῇ αἰσϑήσει exsivy 

ὑποβεβλημένων αἰσϑητῶν 

~~ δὲ p.81b10 "Este δὲ πᾶς συλλογισμὸς διὰ τριῶν ὅρων. 
Σ ΄ ~ ~ ΄ ἊΝ 

Evtedtev βούλεται χάλλιστον ϑεώρημα ἡμῖν παραδοῦναι, λέγω δὴ ὅτι 
5 >} ) al \ ΕΣ ax - ~ Δ, 5 σ 5 

οὐχ ἐνδέχεται ἐπ᾽ ἄπειρον προϊέναι τὴν ἀπόδειξιν, τοῦτο GE ἔστιν OTL οὐχ 
᾿ >r Σ το 2 LES Ἢ ws 5 ὩΣ R Qt ~ \ 2) γῇ = Ὁ 

80 οἷόν te ἐπ᾽ ἄπειρον τὸ Ayodev συμπέρασμα λαβόντας χαὶ ἐπισυναψῴαντας 

ἕτερον ὅρον ποιῆσαι συλλογισμόν. δείχνυσι ὃξ τοῦτο διὰ τοῦ δεῖξαι ὅτι 

1 μᾶλλον γὰρ RUa?: ἐπειδὴ καὶ μᾶλλον a! ἐπαχϑέντες RUa?: ἐπαγωγῆς γινομένης al 

2 ott zat R χαὶ ἀλλήλοις---ἴσα Sa: om. RU post toa alt. add. διὰ τῆς ἐπαγωγῆς 

ἐπιστεύσαυεν ἃ οὖν Sa: δὲ RU 4 οἷον Sa: om. RU ὅτι πᾶς--- γινώσχομεν 

iterat R post ὅτι prius add. τυχὸν a ef τύχοι om. a 6 ἀποχειμένων a 

7 χαὶ ὅτι τούτων ἔχαστον ἃ ἐστι om. R 10 τοῦτο R ἀνωτέρω R 

11 ἀδύνατον Ual: ὅτι καὶ Ra? Jewpyoat μὴ RUa?: γνωρίζομεν al 11. 12 zat 

χατασχευάσας τοῦτο al 13 7 ἐπαχϑῆναι, om. δὲ R ἀδύνατον om. ἢ 

11 αὐτὸν Ra! 19 φησίν delevi λέγειν U αὐτὸν a post τὴν add. 

τούτων ἃ 22 τῶν R: τοῦ Ua 27 ὃ ἡ 28 ἐνταῦϑα ἃ post χάλλιστον 

add. τι ἃ ϑεώρημα χάλλιστον U παραδοῦναι ἡμῖν ἃ 29 τουτέστιν ἃ 
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wv oh ΄ ΄ wv , Was 

οὐχ én’ ἄπειρον προΐασιν αἱ χατηγορίαι. εἰ γὰρ ἐπ᾽ ἄπειρον xporecav, 48! 
, ΄ ~ » ΄ ρεό le a > “Ν ay = 

ἀνάγχη ἣν πᾶσα χαὶ τὰς ἀποδείξεις ἐπ᾽ ἄπειρον προϊέναι: ἐπειδὴ ὃὲ οὐχ 15 
» " 25 39 Ο ‘ , 5 

ἐπ᾿ ἄπειρον προΐασιν ἀλλ᾽ ἵστανται zat εἰσὶν αὐτῶν χαϑολιχώτατα γένη, 
a~ oO >) »» > ? Ῥ» εν Ἂ +f [4 “Δ Rt Ae, 

δῆλον ὅτι ἐκ οἷον τε EX ἄπειρον εἶναι τὰς ἀποδείξεις. ὁ δὲ φιλόσοφος Ξ 

τὸν σχοπὸν ἔλεγεν εἶναι τῶν προχειμένων τὸ δεῖξαι ὅτι ἄμεσοί εἰσι προ- σι 

> ἊΝ \ = ~ ‘ 5 Ὁ ,» > ΄ ΄ 

τάσεις. ἐπειὸδη γὰρ εἰπε δεῖν τὰς ἀποδείξεις ἐξ ἀυέσων εἶναι προτάσεων, 
- “ - o v , , ~ AN 

αὐτὸ τοῦτο νῦν προτίϑεται δεῖξαι, ὅτι ἄυεσοί εἰσι προτάσεις: τοῦτο δὲ 
- -Ἡ»» Ω > Se) " ε tn ~ 

υσι διὰ τοῦ δεῖξαι ὅτι οὐχ ἐπ᾽ ἄπειρον αἱ κατηγορίαι προΐασι. τοῦτο 2 
ῶ O27 

o ΡΩΝ < 

@- ἐπὶ μὲν τῶν ἀμέσων ἀποφάσεων ἀχηϑές ἐστιν: ἀδύνατον γὰρ ἣν ἄλλως 

. 

10 ἄμεσον ἐπ ν εἶναι μὴ ὄντων χαϑολιχωτάτων γενῶν τινων" αὖται γὰρ 

t ἄμεσοι ἐλέγοντο εἶναι ἀποφάσεις, ὅταν τὰ χαϑολιχώτατα γένη ἀπο- 

φάσχοιτο ἀλλήλων. χαταφάσεις μέντοι! ἀμέσους οὐδὲν χωλύει εἶναι χαὶ ἐπ᾽ 

ἄπειρον οὐσῶν τῶν κατηγοριῶν" οὐ γὰρ ἁπλῶς τὰ χαϑολιχώτατα ζητοῦμεν 

ἐπὶ τῶν ἀμέσων χαταφάσεων ἀλλὰ τὰ προσεχῶς ὑπάρχοντά τισιν ὥστε 

15 μὴ δύνασϑαι μεταζὺ παρεντεϑῆναι ὅρον. ἀμέσως γὰρ Σωχράτους 6 ἄν- 2% 

ὕρωπος χαταφάσχετα! χαὶ τοῦ ἀνθρώπου τὸ λογιχὸν χαὶ τούτου τὸ ζῷον" 

οὐ yap ἐνδέχετα! μεταξὺ παρεντεϑῆναι ὅρον ᾧ πρώτως ὑπάρχει τὸ χατης- 
γορούμενον. εἰ δὲ δεῖ τι ἀχριβέστερον εἰπεῖν, ἀμφότερα δι᾿ ἀλλήλων δείχνυται, 

ὅτι τε οὐχ ἐπ᾽ ἄπειρον αἵ ἀποδείξεις προΐασι χαὶ ὅτι εἰσὶν ἄμεσοι προ- 
20 τάσεις᾽ εἴτε γὰρ elev ἄμεσοι προτάσεις, ἀνάγχη μὴ ἐπ᾽ ἄπειρον τὰς ἀπο- 

δείξεις προΐξναι, εἴτε μὴ ἐπ᾽ ἄπειρον αἴ ἀποδείξεις προέρχονται, ἀνάγχη 

πᾶσα εἰς ἀμέσους χαταλήγειν προτάσεις. 6 μὲν οὖν σχοπὸς τῶν προχει- 80 

μένων οὗτος. πρότερον δὲ ἀναμιμνήσχει τῶν Π Π (a αὐτῷ περὶ 

συλλογισμῶν τῶν ἐν τῷ pees a σχήματι: τούτων yao zat ypyter els τὸ 
? π ees θέλει γὰρ δεῖξαι ὅτι οὐ δυνατὸν ἄλλα ἄλλων ἐ τὸ σι ἄπειρον 

»ν ΜΝ, ’, ΄ aA nn Ἁ ~ >] 

KATH {OOSY. ἔστιν οὖν, φησίν, ὁ συλλογισμὸς διὰ τριῶν ὅρων, χαὶ Fro 
- -᾿ te » - ee, > o v 

αἀυφοτέρων χαταφατιχῶν ἢ τὴς μείζονος ἀποφατιχῆς. ὃείξει οὖν ὅτι οὔτε 

τὴν ἀποφατιχὴν πρότασιν ἐνδέχεται ἐπ᾽ ἄπειρον προϊέναι ὥστε ἀεὶ εὑρίσχειν 
~ ΄ 5» ,’ ‘ > 

τι TOD ὑποχειμένου ἀποφασχόμενην οὔτε τὴν χαταφατιχήν’ οἷον εἰ τὸ A 35 
_> \ (aia , ἊΝ ~ B aN i B ie A ~ ~ A = ‘ - 2 > 

30 μηδενὶ ὑπάρχει τῷ τὸ δὲ tT |, χαὶ τοῦτο tm A, xat todto ὅπ 
v ¢ νι τὴς Ὁ - - 
απειρον" διιοίως OS χαὶ ἐπὶ τῶν χαταφάατιχῶν. 

Ρ.81014 Φανερὸν οὖν ὅτι at μὲν ἀρχαὶ χαὶ at λεγόμεναι ὕπο- 

σ 

᾿Αρχὰς χαὶ ὑποϑέσεις τὰς προτάσεις λέγει" ὑποχειμένων γὰρ τούτων 
35 ὁ συλλογισμὸς γίνεται. 

1 προΐξσαν Ὁ: προΐεσαν libri 2 post πᾶσα add. δήπου ἃ 4 προϊέναι ἃ 5 τῶν 

προχειυένων εἶναι ἃ 5.6 εἰσιν at a υὰ ¢ Ua 6 ἐπειδὴ -- 7 προτάσεις iterat R 

7 εἰσιν decor U post εἰσιν add. at τῶν ἀποδείξεων a 8 τὸ U 11 aiom.a 

ἐλέγοντο] c. 15 p. 79236 sq. 12 ἀυέσους post εἶναι colloc. R: ante εἶναι a 

15 et 17 παρεντεϑέντα R 20 et Ua! post yap add. μὴ Ra! 20.21 προϊέναι 

τὰς ἀποδείξεις Ra! 22 χαταλέγειν R 23 τῶν προειρημένων] c. 16 p. 80428 sq. 

24 συλλογισμοῦ R χαὶ ante τούτων colloe. a: om. U εἰς a?: om. RUa! 

80 tH δὲ ---τὸ---τὸ U pr.: to δὲ---τὸ---τὸ R 02 60m. R 
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p.81b16 Ofov ὅτι τὸ A τῷ TP ὑπάρχει διὰ tod B. Agr 

‘6 γὰρ δεῖξαι ὅτι τὸ A παντὶ τῷ B, ἀλλὰ χαὶ τὸ Β παντὶ τῷ T, 

ἔδειξεν ὅτι χαὶ τὸ A παντὶ τῷ [. ἀλλὰ χἂν ϑελήσωμεν δεῖξαι χαὶ τῶν 

προτάσεων ἑχατέραν, πάλιν μέσον ὅρον λαβόντες ταὐτὸ ποιοῦμεν. ζητεῖ 
> =~ v Ν ~ 

5 οὖν εἰ τοῦτο ἐπ᾽ ἄπειρον δυνατὸν ποιεῖν. 

Ρ. 81b18 Κατὰ μὲν οὖν δόξαν συλλογιζομένοις χαὶ μόνον δια- 45 

λεχτιχῶς δῆλον ὅτι τοῦτο μόνον σχεπτέον, εἰ ἐξ ὧν ἐνδέχεται 
> » ΄ ΄, ΄ , y ~ 5 ΄ 

ἐνδοξοτάτων γίνεται ὁ συλλογισμός. ὥστ᾽ εἰ χαὶ ἔστι τῇ ἀληϑεία 

τῶν ΑΒ μέσον, δοχεῖ δὲ μή. ὃ διὰ τούτου συλλογιζόμενος συλ- 

10 λελόγισται διαλεχτιχῶς. 
2" A τ σ Ὃ 5 Ὁ se bY wv tA bee | ~ 2 

Ἐπειδὴ εἶπεν ὅτι αἱ ἀποδείξεις οὐχ ἄλλως γίνονται ἢ διὰ τῶν ἀμέσων 
΄ Ν σ ἧς ~ fe ΄ > μιν (IN: ~ 

πρητάσξων, φησὶν ὅτι, εἰ διαλεχτιχῶς συλλογίζονταί τινες, ἐπειδὴ οἱ δια- 50 

λεχτιχοὶ συλλογισαοὶ οὐχ ἐξ ἀναγχαίων ἀλλ᾽ ἐξ ἐνδόξων Ἴδην, αἱ εἰλημμέναι 

προτάσεις ἐὰν duscot μὴ ὦσι, δοχῶσι δὲ τῷ προσδιαλεγομένῳ εἶναι Gwent, 

15 οὐδὲν ἧττον ὃ τοιοῦτος συλλογίζεται διαλεχτιχῶς: ἣ γὰρ τ λοστ ἐξ ἐν- 
7 > \ ss ~ Ὑ en y [2 
δόξων ἐστὶ συλλογισυῶν, ἔστ ἂν εἴη διαλεχτιχή. οἷον εἰ εἴποι οὕτως 
€ 

1€. ! Ἁ b] lA a as \ 3. ’ 5 ΩΣ ΄ ΄ ! ‘ » 5 ΄ ἘΞ > 

ἢ Ψυχὴ ἀειχίνητος, τὸ ἀξιχίνητον ἀϑάνατον, ἣ ψυχὴ ἄρα adavatos: et 
\ ΝΡ V9 _F εν \ ‘ ‘ ΤΥ b) ip ‘ ἣΝ ν , γὰρ δόξει ἔνδοξον εἶναι to τὴν ψυχὴν εἶναι ἀειχίνητον χαὶ μηδενὸς μέσου 

~ , Ὁ ~ la Δ 

ὅρου δεῖσϑαι | εἰς ἀπόδειξιν, λήψεται τὸ δοχοῦν ἄμεσον: ὁδυοίως χἂν δόξῃ 48ν 

90 πάλιν αὐτοχίνητον εἶναι ἀμέσως τὴν ψυχήν. τὸ δοχοῦν ὡς ἀναγχαῖον λή- 

ψεται. οὕτω μὲν οὖν ὃ διαλεχτιχός. 6 μέντοι ἀποδειχτιχὺς οὐ τὸ δοχοῦν 

ἄμεσον λήψεται ὡς ἄμεσον ἀλλὰ τὸ τῇ φύσει ἄμεσωην. ‘ 

p.81b24 ᾿Καειδὴ ἔστιν ὃ αὐτὸ μὲν wat ἄλλου χατηγορεῖται μὴ 

χατὰ συυβεβηχός. 
, ᾽ ~ ~ ce 5 A , ἐς \ \ , 

Ἐπειδὴ τῶν χατηγοριων αι υξν εἰν KXATA φυτιν αι ὃὲ TANS φύσιν, τ σι 

χατὰ φύσιν μὲν ὅσαι ἣ τὰ χαϑολιχώτερα τῶν μεριχωτέρων χατηγοροῦσιν 

ἢ τὰ συμβεβηχότα τῶν οὐσιῶν, παρὰ φύσιν δὲ ὅσαι ὑποχείμενον μὲν ποιηῦσι 
Ἂν ᾿ , o\ \ 5 [4 (Ξ σ X σ Ν \ 

th συμβεβηχὸς χατηγορούμενον ὃξ τὴν οὐσίαν, ὡς ὅταν φαμὲν ὅτι τὸ hevxdy 10 

3 ἀλλ᾽ ἐὰν ἃ post δεῖξαι add. ὅτι R 3.4 πάλυ --- δεῖξαι a ὃ ποιεῖν 

δυνατόν U: δύναται ποιεῖν a 6 συλλογιζομενῶς sic R 7 μόνον τοῦτο KR 

ante ἐνδόξ. add. ἐξ U 8 γίνεσθαι a o R Arist.: om. Ua xat om. R 

ante ἔστι add. μὴ RU (cup, pr. A Bn): om. a Arist. cf. vs. 14 post ἔστι add. τι Arist. 

(om. M) 9 τῶν a Arist.: τῆς R, pr. U: τῶ corr. U μή R Arist.: μὴ εἶναι ἃ (AC): 

om. U 12 τινες a: om. RU 13 εἰσὶν at ἃ": ἔχουσι al 13.14 εἰλημμένας 

τὰς προτάσεις a! 14 δοκῶσι ἃ: δοχοῦσι RU τῷ προσδιαλεγομένῳ om. U 

ἄμεσοι εἶναι ἃ 15 διαλεχτιχῶς συλλογίζεται ἃ 16 ἐστὶ om. U ἔςτ᾽ ἂν a: 

ὥστ᾽ ἂν R: ὡς ὅταν U διαλεχτιχή ἃ: διαλεχτιχός RU εἴποιμι ἃ 

18 ἀειχίνητον seripsi: ἀκίνητον libri μέσου om. ἃ 20 πάλιν om. ἃ τὴν 

Ψυχὴν ἀμέσως ἃ 22 τὸ φύσει δοχοῦν Bucy R ‘93 post ἐπειδὴ add. δὲ RU: 

om. a Arist. 27 ποιοῦσι μὲν a 28 εἴπωμεν a 
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> > \ , , ΄ > ἐχεῖνο ἄνϑρωπ τός ἐστι, τὸ μέλαν τόδε χόραξ ἐστί (παρὰ φύσιν δὲ τὰ τοι- 48ν 
΄ αὖτα, διότι χατὰ φύσιν μὲν ὑπόχεινται al οὐσίαι, ἐν ταύταις δὲ ὑφίστανται ‘ τ te 

BN ea) 5 pies σι. ΦΧ ΄ 
4 a A ‘ τὰ συυβεβηχότα, ὅταν δὲ ὑποχείμενον μὲν ποιήσωμεν τὸ συμβεβηχὸς τὸ 

‘ \ ΄ - ΄ a ΄ "» ΄ - Un πεφυχὴὺς ὑποχεῖσί)αι, χατηγηρήσωμεν δὲ τούτου τὴν οὐσίαν, ἥτις ὗπο- 
~ , A ’ , 

~ 5 χΞῖσϑαι πεφύχε, παρὰ φύσιν ποιούμεϑα τὴν χατηγορίαν), ἐπεὶ οὖν ζητεῖ 
) > oh εἰ ἐπ᾽ ametpov αἱ πο ρῶς προΐασιν, εἰχότως πρότερον προσδιορίζεται ὅτι 

- 

ἐς 

ΝᾺ v ~ 5 ἄπειρον αὖται προΐασιν, εἴτε τὰ (συμβεβηχότα τῶν οὐσιῶν εἴτε tH) χαϑολιχώ- 
΄ ~ ~ >) ΄ τερὰ τῶν μεριχωτέρων χατηγοροῦμεν, οἷον τοῦ ἀνθρώπου τὸ λογιχὸν χαὶ τού- 

\ ~ ~ 5 περὶ χατηγοριῶν αὐτῷ ὁ λόγος τῶν χατὰ φύσιν, οὐ τῶν παρὰ φύσιν, εἰ ἐπ᾿ 1» 

~ \ , \ v \ ~ wv Oo ΄ , 10 tov τὸ ζᾷον χαὶ τούτου τὸ ἔμψυχον, χαὶ τοῦτο ἐπ᾿ ἄπειρον ἣ ἵσταται; ὁμοίως 
[ΟἹ t τὸν Σωχράτην λευχὺὸν εἴποιμεν χαὶ τούτου χατηγορήσαιμεν τὸ χρῶμα χαὶ 

, - , ™ ‘ Ἂν TOUTOD τὸ ποιόν, ual τοῦτο ἐπ᾽ ἄπειρον ἣ χαὶ αὐτὸ ἵσταται: εἰχότως δὲ χαὶ 

περὶ τῶν τοιούτων χατηγοριῶν ποιεῖται τὸν λόγον, ἐπει ιδὴ ἐν ταῖς ἐπιστήμαις 

λαμβάνομεν χαὶ τὰ χαϑ᾿ αὐτὸ συμβεβηχότα τοῖς πράγμασιν οἷον εἰ πᾶν τρί- 20 
~ ν . ’ ~ ~ 15 γωνον τὰς τρεῖς γωνίας paaly ὀρθαῖς ἴσας ἔχει, adtar c& δύο ταῖς suet, 

ν 5 oe 4 ‘ ~ b>] ᾽ " 4 , ΄ A - A ~ 

ἴσαι εἰσί, χαὶ τοῦτο ἐπ ἄπειρον ἣ fotatal mov; 6 μὲν οὖν σχηπὸς τῶν 
rd A~ ~ 

προχειμένων δῆλος. τρισὶ δὲ χέχρηται ἐν τούτῳ ὑποϑέσεσι. ζητεῖ γὰρ 
~ ~ ΄ Vv ~ 

πρῶτον μὲν ef τοῦ ἐσχάτου ὑποχειμένηου ὡρισμένγυ ὄντος, οἷον τοῦ εἰδιχω- 
΄ » ” ~ ΄ Ὁ ’ wv 

τάτου εἰῆους ἣ TOD ἀτόμου, ἐνδέχεται τὰ χατηγορούμενα ἐπ᾽ ἄπειρον προ- 
c , , > 20 tévare οἷον εἰ Σωχράτης εἴη τὸ ἐσχάτως ὑποχείμενον, τούτου 63 χατη- 

~ , ~ ἌΝ, o 
Ἰοροῖτο 6 ἄνθρωπος χαὶ τούτου τὸ λογιχόν, εἶτα τὸ ζῷον ual ἔμψυχον, % 

on @- ov 

~ ye Ὡν ~ » ΄ ΄ κ΄ 

χαὶ τοῦτο ἐπ ἄπειρον; δεύτερον τοῦ ξσχάτως χατηγορουμένου Wpt- 
, ν > ~ , ᾿Ν Ὡ» ») ~ 7 

GUEVND GYTOS, οἷον τοῦ γενιχωτάτου γένους, ὥστε uh εἶναί τι αὐτοῦ ἕτερον 
‘a 5 ε 

χατυ YOPOVEVOV, St ἢ 

~ » , 5 ay ~ ¢ / \ τρίτον ef τῶν ἄχρων ὡρισμένων ὄντων, λέγω δὴ τοῦ τε ὑποχειμένηυ xal 

«my 
\ , , xn Ww , A 

πὶ τὸ χάτω χαάϑοδος ἐπ᾽ ἄπειρον πρόεισι. χαὶ 
τῷ or 

wv , a > ‘ 

τοῦ χατ τηγορουμένου, τὰ μέσα ἄπειρα ἐστιν (καὶ) ὥσπερ, εἰ τύχοι, χαὶ ἐπὶ τῶν 
~ ~ , ow a. 

ODVE7@Y ὡρισμένων τῶν mega” TH WETACD TH διαιρέσει oe οὕτω δὴ 30 
~ > ~ 

wat ἐπὶ τῶν sem ciMaN ὡρισμένου τοῦ te ἐσχάτως ὑποχειμένου, οἷον τοῦ 
> ~ Ce Aan \ ey 

dvdownov, “zat τοῦ ἐσχάτως χατηγορηυμένο", οἷον τῆς οὐσίας, τὰ μεταξὺ 
, 9 v ΄ 5) \ ~ > ΄ 

80 τούτων ἄπειρα ἐστιν, ὥστε, εἴ τις ϑελήσειε χατὰ συνέχειαν ἀπὸ τοῦ ἐσχάτου 
\ = Ἀ aes ἊΝ Σ Dae , mp ie δειχϑεῶ τὶ τὸ πρῶτον avedisiv, uy, ἂν δυνηϑείη διὰ τὴν ἀπειρίαν. el οὖν δειχϑείη 

ΜΝ σ 9 ‘ ald 5 ‘ A wv πὰ Ἁ ᾿ς Sa ¢ = ep 

QT οὔτε Et TO χα τῷ οὔτε ἐπὶ TO GVW OVTE ETL τὰ ξσὰ One {pot αι χατυηγο- 

‘ 

΄ ΄ 5 ε “᾿Ν ~ > , ΤΣ Τὴν ARSON Ae plat, πρόδηλην ὡς οὐδαυῶς ἐνδέχεται ἐπ ΓΤ εἶναι τὰς χατηγορίας. 
v eu oy fh Va NX ~ AT σ΄ 

τούτου OF ὄντος οὐὸξ αἱ ἀπηδείξεις ἐπ᾿ ἄπειρον προΐασι. χαὶ διὰ τοῦτο χαὶ ἐν 85 

y εἶ 35 προοιμίοις ἔλεγε πρὺς τοὺς πάντα ἀποδειχτὰ εἶναι λέγοντας, ὅτι συμβήσεται 

1 τόδε Ua: ἐχεῖνο R "Ξ 2 διότι RU: λέγονται, ὅτι a Ὁ ποιοῦμεν ἃ 6 εἰκότως -- 

ὃ πρεΐασιν om. R ὃ τὰ om. R συμβεβηχότα---τὰ addidi 8.9 χαλολιχωτέρων R 

10 post ἄπειρον add. δύναται προχωρεῖν a 11 tod σωχράτους KR εἴποιμεν Scripsi: 

εἴπομεν RU, ante λευχὸν a χατηγορήσαιμεν a: om. RU post καὶ alt. add. ἔτι a 

12 δὲ RU: οὖν a 16 ἴσαι om. R εἰσί om. U 17 ὑποϑέσεσι scripsi: ὑποϑέσει Ua: 

ὑποϑέσι sic R 18 ὄντος ὡρισμένου a 19 τὰ om. καὶ 20.21 χατηγοροῖτο a: 

χατηγορεῖται RU 22 ἐσχάτου R 22.23 ὡρισμένου om. U 24 el Ra': ἢ Ua? 

25. 26 χατηγορουμένου ---ὡποχειμένου Ra 26 «ar alt. addidi 30 ὩΣ κατὰ adi. 

τὴν ἃ 33 ἰέναι Ua! 34 χαὶ alt. om. καὶ 35 ἐν προοιμ.} ὁ. 3 p. 1256 sq. 
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ἄντα ἀποδειχτὰ εἶναι GA δι τοῖς οὕτω λέγουσιν οὐχὶ π ὅλως μηδενὸς εἶναι 48ν 
ἘΣ ΄ REPAY fol σε Ms ΔΕ εἰ Ἢ St aes) \ ~ 5 v 

ye αἱ ἀποδείξεις psy ἕξ BRE τὰς 68 ἀρχὰς λαβεῖν οὐχ ἔστι 

\ ¢ OO κι 

p.81b27 ‘O μὲν γὰρ οὐχ ἕτερόν τι ὧν λευχόν ἐστι, τὸ δὲ λευχόν, 
Be 223; Bs rere , > = 

5 ὅτι συμβέβηχε τῷ ανϑρώπῳ εἶναι λευχῷ. 40 

ταν εν δ tov. ὕπο, τα ἐπε νυ ευκό Prine 7 , ᾿ ταν μὲν γὰρ τὸν ἀνϑρωπόν φαμεν εἶναι λευχόν, τ ἕτερόν τι ὃν 

6 ἄνθρωπος τούτῳ λευχὸς εἶναι Gara: abdundctatoy γὰρ ὃ ἀνϑρωπος. 
7 ? 5 , ΄ v 

ὥστ᾽ εἰ αὐθυπόστατον υὲν 6 ἄνϑρωπος, ἐν τούτῳ 62 ὑπάρχει τὸ λευχόν, 
a ἜΑΡ CES ας , ΡΣ ΤῊΣ χατὰ φύσιν ὑποτίϑεμεν μὲν τὸν ἄνθρωπον, χατηγοροῦν. εν ὃξ αὐτοῦ τὸ 

, a ax Vv ‘ 5 ad ar ~ ~ 

10 λευχόν. ὅταν δὲ εἴπωμεν τὸ λευχὸν ἀνϑρωπον εἶναι, ἐπειδὴ τοῦ λευχοῦ 
ve ied ΄ Ξ > ΄ ΄ ie ~ ΄ 

ἄλλο τι δεῖ πρότερον εἶναι, εἶτα γενέσϑαι λευχόν, ἡμεῖς 6& ὑποτίθϑεμεν 4 
΄ Ω o \ . \ id Ν ΄ ΄ > ~ ~ ~ 

TO KEVAGY WS χα ξαυτὸ ὑφξστήχῦῆς, Εἰτὸ KATY YOGOUUEY αὐτοῦ περ αὐτῷ 

΄ ΄ ~ , ᾿) ‘ a7 

ὑποχεῖσϑαι πέφυχεν, εἰχότως παρὰ φύσιν ποιούμεϑα τὴν χατηγορίαν. 

ὙΓΝ φν mi ~ fal " ᾿ ΄ ΄ ΄ 

p.81>30 ᾿ἕστω δὴ τὸ | ey ὃ αὐτὸ μὲν μηχέτι ὑπάρχει 

15 ἄλλῳ, τούτῳ δὲ τὸ Β πρώτῳ, zat οὐχ ἔστιν ἄλλο μεταξύ. 

ΠΗ , ΄ NS Te ee eee: » Μ “Δ , ᾿ 3 
πρώτη ὑποῦξσις WOITE en TOL Soya TOD οντοξ. ἡ WLOVWS μΞν a0 

¢ , ,.f ~ ce ΄ Ἂ wv , 

ὑπόχειται οὐδαυῶς δὲ ἑτέρου χατηγορεῖται, ἰδεῖν εἴτε ἐπ᾿ ἀπειρόν εἰσι τὰ 
> ΄ Vv ΄ ᾿ς, > 

χατηγορούμενα εἴτε μή, προϊέναι δὲ διὰ τῶν ἀμέσων" οἷον εἰ ὑποχείμενον 
ὃς ν ἘΞ i: σ 5 (Bu — aN ee = hae ~ , A ΄ ΄ 

ξιὴ τὸ (Vv λα WUSY τὸ AUSGWS αὖ TOU χατηγορουμξνὴν χαὶ πάλιν τοῦτου 

iS δ su 20 τὸ ἀμέσως χατηγορούμενον χαὶ τοῦτο ἐφε 

-» 

1 p.81b33 Kat πάλιν εἰ τοῦ μὲν A μηδὲν χατηγορεῖται xad αὗτό. | 

΄ ΄ ΄ \ ~ 5 

4 Ἡ δευτέρα ὑπόϑεσις ὡρισμένον μὲν τὸ χατηγορούμενον ὑποτιϑεῖσα 49° 
Ι \ ve ae ΕΞ = κω bed “ Qi 2 Q A ~ > , 

| XL οὗ UT ἐνδέχεταί τι χατηγόρησαι, Ξτουσὰ OS εἰ OL” THY αμξσων 

Ϊ ἫΝ >] \ \ id 4 5 ? 

TOGLGY Sil TA UTOXELUEVA ST ATSLOOV 7 TOGE τισιν: 

ΞΞ ym ml ‘ eX ν 3 , v i ΄ ΄ 

25 ρ. 8939 Ett τὰ μεταξὺ apa ἐνδέχεται ἄπειρα εἰναι ὡρισμένων 10 

τῶν ALOWV; 

΄ ¢ σ > \ , ΄ ΄ ΄ ΄ \ 

Η τρίτη ὑπόϑεσις ὥστε εἶναι τὸ γενιχώτατον ὡρισμένον, OuntMs χαὶ 

1 μηδαμῶς Ra! 2 apyas δὲ, om. τὰς a ἔστι scripsi cf. p. 221,10 n. et p. 222,4: 

εἶναι RUa 4 ὃν R (M) 5 λευχόν a 6 post γάρ add. φησι a φανὲν 

τὸν ἄνϑρωπον U: τὸν ἄνϑρωπον λέγωμεν ἃ 7 λέγεται εἶναι ἃ post γάρ add. 

ἐστιν a 8 εἰ om. R 11 πρότερον δεῖ a ante λευκὸν add. τὸ Ra 

12 αὑτὸ a ὑφεστός U: ὑφεστώς al αὐτοῦ alt. 1. αὶ 14 ὅπερ R 

15 τῷ 8 a (B) 16 ὃ Ua: zat R 17 post ἰδεῖν add. βούλετα! a 18 προϊόντα 

διὰ τῶν μέσων, Sed post χατηγορούμενα a εἰ om. ἃ" anokt el add. ἔσχατον al 

19 gore a! - x aes a Rar χατηγορούμενον αὐτοῦ ἀμέσως a 22 τὸν ἃ 

23 post τι add. ἄλλο a 24 προϊὸν seripsi ef. p. 221,2. 4: προϊὼν libri 
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aN > eS = “4 ~ >. ΙΝ ν᾿ = , 5 ‘ ΣΕ -. st wv ΄σ ar 

τὸ εἰδιχώτατον, ζητοῦσα ὃὲ πότερον ἄπειρχ ἐστι τὰ ὠεταξὺ 1 OD, ὥστε 49: 
, a τ ~ “. ΄ A ‘ TE TO en βούμενον διὰ τῶν μέσων προϊὸν φϑάσαι ποτὲ ἐπὶ τὸ εἰδι- Ἔ 

χώτατον, ὅπερ μόνον ὑποχείμενον ἦν, μμήτε τὸ εἰδικώτατον ὁμοίως διὰ τῶν 
, 5 ‘ ‘ ~ ΄ μέσων ἀνιὸν φϑαάσαι ποτὲ ἐπὶ τὸ γενιχώτατον. ταύτης δὲ τῆς ὑποϑέσεως 

Ν Ν 

Γ᾿ οὔσης ἀδύνατον ἄμεσον εἶναι πρότασιν. ἀλλὰ μὴν οὐχ ἐπὶ πάσης 15 σι 

᾿ τῆς ληφϑείσης ἔστι μεταξὺ ἐμβάλλειν ὅρον" ἐπεὶ εἰ ὥρισται μὲν τὰ πέρατο 
»ν ‘ ~ " , 5 a\ ~ ΄ χαὶ ἔστι χαὶ τῷ ἐσχάτῳ πρώτῳ, λέγω δὴ tw γενιχωτάτῳ, ἀμέσως τι ὑπο- ' 

χεῖσθαι, χαὶ ἕκαστον δὲ τῶν ληφϑέντων ἔστιν ὡρισμένως τινὸς χατηγορεῖ 
ἀνάγχη πᾶσα πεπερασμένα εἶναι τὰ μέσα. εἰ γὰρ παντὸς τοῦ eee ἘΣ 

10 ἐστί τι ἀμέσως δυνατὸν χατηγορῆσαι, δῆλον δήπου ὅτι ὡρισμέναι εἰσὶν 
αἱ ἄμεσοι χατηγορίαι" ὥστε οὐχ ἄπειρα τὰ μέσα. εἰ δὲ ἄπειρα ὑπόκεινται, 
οὐχ ἔστιν ἄμεσον λαβεῖν χατηγορίαν. τοῦτο μὲν οὖν χαὶ εἰσαῦϑις ἐπισχε- 20 

: Tele C Vv ἜΝ Qi. » ἌΣ ΄ Ἢ 22 ἊΝ ΄ ΄, yv ~ ba 
Ψόμεϑ , ELTE ONT, Ss Sty Elts μὴ: Agcy oy τὸ WMOLOUSVDY οντῶν τῶν AKOWY 

~ ΓΥῚ BY v » vs ws 5 ~ τῶν δὲ μεταξὺ ἀπείρων ὄντων οὐχ ἔστιν ἄλλο ἄλλου ἀμέσως χατηγορῇσαι. 
ΓΥ ́  : : τ 2 Diste S258", ; ; 15 αὐτὸς 68 τὰ μεταξὺ ee τας φησὶν ὥστε ἀεὶ τῆς ληφϑείσης προτά- 

σεως ἐνδέγεσϑαι μέσον ὅρον λαβεῖν χαὶ μηδέποτε ἄμεσον δύνασϑαι λαβεῖν 
πρότασιν. 

vy ~ ~ 

p.8226 Ἔστι δὲ τοῦτο σχοπεῖν ta 
\ > ἄπειρον ἔρχονται, xat εἰ ἔστιν ἀπόδειξις ἅπαντος yj πρὸς ἄλληλα BW 

TA ‘ ~ , S A 7 Ὁ. ~ savy Sj > wv 

Τὸν σχοπὸν τῶν προχειμένων διὰ τούτων ἡμῖν ἐδήλωσεν" εἰ ἐπ’ ἄπειρον 
΄ ~ - fh > , ‘ 3 >} vw oo ἡμῖν αἱ χατηγορίαι προΐασιν, ἀνάγχη χαὶ tas ἀποδείξεις ἐπ᾽ ἄπειρον προϊέναι, 
ast τῷ peal προστιϑέντων ἡμῶν ὅρον χαὶ + τοιούτων συλλογισμόν, 

ν , o 5» , 

el τΞ ἐπ ἄπειρον προέρχονται αἱ ἀποδείξεις, ἀνάγχη xal τὰς χατηγορίας 
" 

) » b) ~ » ὦ ΄ (e , ~ 

T ἄπειρην προϊέναι, χαὶ ἔστι τῆς Ces σχέψεως EXATEpOV τούτων ζητεῖν. ιῷ σι My 

30 a ° [Ὁ >, 

= v v > a ~ Os ἢ πρὸς ἄλληλα περαίνει, τοῦτ᾽ ἔστι τὰ ἄχρα ἅπερ ἀποδεῖξαι Bov- 
λόμεϑα περαιοῦσϑα! εἰς ἄλληλα, τὸ δὲ χατηγορούμενον δυνατὸν διὰ τῶν 

A 

μέσων προϊὸν φϑάσαι ἐπὶ τὸ ὑποχείμενον, ὁμοίως xal τὸ ὑποχείμενον 
αἀνιὸν διὰ τῶν μέσων εν ἐπὶ τὸ χατηγορούμενον: εἰ γὰρ περαίνει τὰ 

80 μέσα, δῆλον ὡς οὐχ ἄπειρα τὰ μέσα. τὸ αὐτὸ δέ ἐστι, φησί, χαὶ τὸ ζητεῖν εἰ ’ Ι ’ Le) Ι 
\ v a > \ ~ 35 , : v ς΄ - ς 

παντὸς ἔστιν ἀπόδειξις. εἰ γὰρ παντὸς τοῦ ληφϑέντος ἔστιν εὑρεῖν χαϑο- 

1 τὰ μεταξὺ ἄπειρά ἐστιν ἃ 2 ἀμέσων Ua ὃ μόνως ἃ τὸ OM. ἃ 

4 ἀμέτων ἃ 6 εἰ ἃ: om. RU πράγματα a 7 zat alt. om. a! τῷ ἐσχάτῳ 

al: τοῦ ἐσχάτου RUa? πρώτῳ seripsi: πρώτου RUa?*: om. αἱ τῷ γενιχωτάτῳ al, 

τοῦ, γενιχωτάτου RUa? 7.8 τινὶ ὑποχειμένῳ χατηγορεῖσϑαι a! 9 παντὸς Ua?: 

πάντα Ral toJ—10 εἶναί (ἐστί scripsi) τι (ὃ add. Ua?)—xatnyopijsa RUa?: δυνατόν 

ἐστιν ἀυέσως τινῶν See 3 a 10 δήπου a: που RU 11 ὑπόχεινται ante ἄπειρα 

colloc. U: ὑποχέοιντο ἃ . 18 ἐπισχεψώμεϑα ἃ 13 τὸ om.a 15 post δὲ add. 

els a Wat ces mrg. U post φησὶ add. συμβαίνειν Ua 16 ddvactat 

ἄμεσον R 18 τούτω αὶ ταυτὸν R 19 εἰ om. Ra? (superser. n) 20 περαί- 

νεται a Arist., at cf. vs. 26 21 fort. (émel) εἰ cf. vs. 6 et p. 223,31 22 post ai add. 

τῶν προτάσεων ἃ 23 προτιϑέντων R τοιοῦτον a: fort. ποιούντων 25 τούτων a: 

τοῦτο R: τοῦτον U 27 ἐπὶ U τό τε conicio 28 post ὁμοίως add. δὲ R 
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. > 

λιχώτερον (τοῦτο δὲ συμβαίνει, ef Ex’ ἄπειρον Hee at χατηγορίαι), 49: 
ὃξ ἀποδείξεις ἐχ τῶν χαϑολιχωτάτων, δῆλον ὅτι οὐχ ἔστιν ἀποδεῖξαι πᾶν, 35 

τὸ δὲ ἀληϑὲς εἰπεῖν οὐδὲ ἕν, εἴ γε αἱ μὲν Bas ἀποδείξεις ἐχ τῶν πρω- 

τίστων ἀρχοῦ. τς δὲ ee Ξ ee λαβεῖν οὐχ ἔστι διὰ τὸ ἐπ᾽ ἄπειρον 

5 προϊέναι τὰς χατηγορίας. εἰ γὰρ τὸ ληφϑὲν εἰς ἀπόδειξιν ἄλλου δέοι 

ἀποδεῖξαι χαὶ a τὸ ληφϑὲν εἰς τὴν ἀπόδειξιν ἐχείνου ἀποδεῖξαι δεῖ 

ar b) ‘ ἌὭ ὦ 5 

te, τὴν δὲ ἀρχὴν λαβεῖν οὐχ ἐνδέχεται 
Ne 

3 

\ ~ > v ~ > ~ \ N > > > 

χαὶ τοῦτο εἰς ἄπειρον, τῆς ἀρχῆς O62 uy δεδειγμένης οὐδὲ ἀποδεῖξαι οἷόν 
>= ΄ > ¥ > δῆλον ὡς οὐδενὸς ἔστιν ἀπόδειξις. 40 

“ 

i , \ ἘΣ Ν - ~ ~ 

p. 8229 Θυοίως δὲ λέγω χαὶ ἐπὶ τῶν στερητιχῶν συλλογισμῶν 

10 χαὶ προτάσεων. 

“ ΠΕ νὴ Ἂ , Oe Ὁ" ΡῈ a rae) 
ὥσπερ, φησί, ζητοῦμεν εἰ ἐστιν ἐπ ειρον ἄλλο ἄλλου χατηγορῆσαι 

ed ππι ΡΣ ees » ΕΞ rie Sm) Lee sys) » ἘΝ 
οὕτω δὲ χαὶ ἐπὶ τῶν ἀποφάσεων, εἰ ἐνδέχεται Ex’ ἄπειρον προϊέναι τὰς 

ἀποφάσεις. οἷον εἰ τὸ A μηδενὶ τῷ Β τ πάρχει. εἰ μὲν οὗ εἰς. εἰ υηὃε 7 OYEt. εἰ μὲν οὖν πρώτως 
Si paar, yee ere τ ἊΣ el Ji eye) οὐχ ὑπάρχει τῷ B to A, δῆλον ὡς οὐχ ἐπ ee πρόεισιν ἢ ἀπόφασις. 

ρα ἐν GR ae ine ἘΣ pee Ἢ 15 εἰ δὲ μὴ ἐνδέχεται πρώτως τί τινος ἀποφῆσαι, ἐπ᾽ ἄπειρον ἀνάγχη τὰς 45 
SP A , ~ > 

ἀποφάσεις ἰέναι. οἷον μὴ ὑπαρχέτω τῷ B τὸ A διὰ μέσου tod I> εἰ 

οὖν τὸ A μηδενὶ τῶν T, τὸ δὲ Γ' παντὶ τῷ B, τὸ A οὐδενὲ τῶν B. 

πάλιν τὸ A μηδενὶ τῶν [᾿ ὑπαρχέτω διὰ μέσου tod Δ' εἰ τὸ A οὐδενὶ 
- ᾿ \ ~ \ 5) a 

τῶν A, τὸ δὲ A παντὶ τῷ [᾿, τὸ A οὐδενὶ τῶν [. ὁμοίως δειχνύσϑω ὅτι 
5 ΄ ~ " Ὡ \ ~ » a~s 

90 οὐχ ὑπάρχει τὸ A τῷ A διὰ μέσου τοῦ Z. χαὶ τοῦτο ἐπ᾽ ἄπειρον δῆλον 

ὅτι: ἀνάγχη γὰρ μὴ οὔσης ἀμέσου ἀποφάσεως υηὸξ τὰς χαταφάσεις πεπε- 
Ψ <5 35 ) pH ese) eh 4 =) 

ρασμενας Elva, ἀλλ᾽ ἔστιν ἐπ ἄπειρον mpotevat. ἀλλὰ μὴν τῶν τε χατα- ὅ0 
, id \ ΄ 

φάσεων πεπερασμένων οὐσῶν πάντως χαὶ αἱ ἀποφάσεις πεπερασμε ναι εἰσί, 
\ ν Vv 

χαὶ ἔστιν ἄμεσος ἀπόφασις, et ye μὴ ἐνδέχεται ἄνευ χαταφατιχῆς προτά- 

ιῷ σι σεως ἀποφατιχὴν Ber Diva. 

> 
a por 

Ξ 

Ρ. 8281] Οἷον εἰ τὸ Η. 0 TH Β ὕπο ρχει παντί. 

, 5 

Ζητητέον, φησίν, εἰ wh προ ane ράσχεται τοῦ Β τὸ A ἀλλὰ δια 49ν 

τινος ἄλλου μέσου, οἷον τοῦ H, ὅπερ, τὸ H, ἀνάγκη πάντως παντὶ ὑπάρχειν 
3 

τῷ B+ οὕτω yap τοῦ μὲν A μηδενὶ τῶν Η ὑπάρχοντος, tod δὲ Η παντὶ ὅ 

80 τῷ Β, διὰ μέσου τοῦ H ἀποφάσχεται παντὸς τοῦ B τὸ A. 

2 χαϑολιχωτάτων seripsi: καϑολιχωτέρων RUa οὐ πᾶν ἔστιν ἀποδεῖξαι U ὃ δέοι 

83: δέοιτο RUa! 6 ἀποδειχϑῆναι al χαὶ αὖ al: fort. χαὶ ζαὐτὸ nal) πάλιν 

πάλιν post ληφϑὲν colloc. R τὴν om. al 12 δὴ ἃ 17 τῷ (post μηδενὶ) ἃ 

τῷ (post oddevi) a 18 ὑπαρχέτω τῷ 7 a εἰ τὸ ὃ U 19 τῶν prius R: 

τῷ Ua τῶν alt. RU: τῷ ἃ δειχνύσϑω Scripsi: δειχνότω Ua?: δειχνύντας Ral 

20 τοῦ β U 21 γὰρ om. R οὐδὲ R 22 ante εἶναι add. δεῖ a a? — 

προϊέναι om. U ἀλλὰ piv om. R 25 ante ἀποφ. add. thy U 26 τῷ (ante ἢ) 

R (n, corr. A) ἢ ὃ R Arist.: ἢ U: ἃ μὴ ἃ τῷ β ὑπάρχει R Arist.: inv. ord. Ua 

μηδενὶ a 27 ἀποφάσχηται Ua 28 ἀναγχαῖον a 29 τῷ (post μηδενὶ) a 

ἢ prius RUa*: β a! τοῦ alt. R: to Ua 30 παντὶ τῷ B τὸ ἃ R: τὸ ἃ τῷ β 
ee es τ 

ὁμοίως καὶ εἰ τῶν a7 μεταξὺ εὑρίσχεται τὸ 9 αἱ 
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p. 82415 “Ent δὲ τῶν ἀντιστρεφόντων οὐχ ὁμοίως ἔχει" οὐ γὰρ 49ν 

ἔστιν ἐν τοῖς ἀντιχατηγορουμένοις οὗ πρώτου xatyyopeitat 0 

7 τελευταίου. 

9 \ » , ΄ "πὰ ἢ - ~ > \ ~ τὶ , o Od τὰ αὐτα, ens, ἐνδέχεται ζητεῖν ἐπὶ τῶν ἀντιστρεφόντων, ἅπερ 
;» \ 

ἐζητοῦμεν ἐπὶ τῶν μὴ αὐτιστρεφῦν των" οὔτε γὰρ τὸ ἔσχατον ὑποχείμενον or 

ὥρισται ἐν τοῖς ἀντιστρέφουσιν οὔτε τὸ ἔσχατον χατηγορούμενον. ta γὰρ 10 

ἀντιστρέφειν πάντα ἀλλήλοις, εἴτε τὸ ἔσχατον ὑποχείμενον λάβοις, εὐϑὺς 

εἴληφας τὸ ἔσχατον χατηγορούμενον (ἀντιστραφεισῶν γὰρ τῶν χατηγοριῶν 

τὸ se ὑποχείμενον ἔσχατον χατηγορούμενον γίνεται), εἴτε τὸ ἔσχατον 

10 χατηγορούμενον λάβοις, εὐϑὺς ἔχεις χαὶ τὸ ἔσχατον ὑποχείμενον διὰ τὴν 

eee αἰτίαν. οἷον ἀντιστρέφουσι πρὸς ἄλληλα τὸ yehuotix5y, τὸ νοῦ χαὶ 
\ 

πιστήμης δεχτιχόν, τὸ ὀρϑοπεριπατητιχόν, ὃ ἄνθρωπος, τὸ πλατυώνυχον, ΓΝ 

\ > pee { μὲ , 3 , τ Vv \ Vv id ,ὔ Vv Ἂ- τὸ ἐν λογιχοῖς ἐν τῆν: ἐν τούτοις οὖν οὔτε τὸ ἔσχατον ὑποχείμενον ἔστι 15 

λαβεῖν οὔτε τὸ ἔσχατον χατηῚ QTE ὃ ie ἂν ὑπόϑοιο ἔσχατον ὑπο- 

15 χείμενον, τοῦτο χαὶ χατηγορούμε νον ἔσχατον οἷόν τε εἶναι, ὥστε εἴτε ἐπὶ 
tO: ἄνω τὸ ἄπειρον, ἀνάγχη πάντως χαὶ ἐπὶ τὸ χάτω εἶναι, εἴτε ἐπὶ τὸ 

\ » » SG , » » C 

TO ἄνω. οἷον EL UTOXELWUEVOY ELT) SOY ATOV ὁ aviiow- 
\ δ (ἐ - ‘ 

ει παντὶ τὸ γελαστιχόν, τούτῳ ὃὲ τὸ vod χαὶ ἐπι- 
Ἁ 

ἢ. 

στήμης δεχτιχόν, χαὶ τούτῳ τὸ λογιχὸν ϑνητόν, χαὶ τούτῳ τὸ ὀρϑοπεριπα- 
, ’ " 7 Vs » 

20 τητιχόν, χαὶ τούτῳ τὸ πλατυώνυχον χαὶ ὅσα ἄλλα ἄν τις ἐπινοήσῃ 20 
»» ae ἊΣ ἐσ INN N ry \ , ΄ Q_. v ΄ ΄ 

ἐξισάζοηντα τούτοις. HINES παλιν τὸ πλατυώνυχον ὑποϑεὶς ἔσχατον -εὑρήσεις 
\ v ~ 5 ~ ‘ tov ἄνθρωπον χατηγορούμενον, χαὶ ἕχαστον τῶν λοιπῶν πρὸς τὰ λοιπὰ 

-υ πάντα τὴν αὐτὴν ἔχει σ το: tv. ὥστε μία μόνον ἐπὶ τούτων ζήτησις, 
Ty wv 

ἔστιν εὑρεῖν ἄπειρα ἐξισάζοντα πρὸς ἄλληλα. 

wo σι Ρ.8214117 Ildvta γὰρ πρὸς πάντα ταύτῃ γε ὁμοίως ἔχει. 

5 

Τουτέστι τῷ ἡ ὡς ὑποχείμενα λαμβάνεσϑαι ἢ ὡς χατηγορούμενα πάντα 2% 
πρὸς πάντα τὴν αὐτὴν ΗΕ Ls 

p.82218 Et ct στιν ἄπειρα ta xat αὐτοῦ χατηγορούμενα, eT 

ἀμφότερά ἐστι τὰ ἀπορηϑέντα ἄπειρα. 

80 Τουτέστιν εἰ ληφϑέντος τινὸς ἄπειρα εἴη τὰ χατ᾽ αὐτοῦ χατηγο- 
ρούμενα, ἀνάγκη ἐπ᾿ ἀμφότερα τὰ ἀπορηϑέντα εἶναι" (ἐπεὶ εἰ ἄπειρα 80 

7 λάβης R 8 ἀντιστραφέντων γὰρ τῶν ὕρων a! 10 λάβης R post εὐϑὺς 

add. zai R 12.13 τὸ πλατυώνυχον. ὁ ἄνθρωπος. τὸ λογιχὸν ϑνητόν a 18 τὸ 
alt. om. U 14 to om. U 14.15 ἔσχατον κατηγορούμενον --- ποχείμενον ἔσχατον R 

itemque, sed ἔσχατον ὑποχείμενον a 15 εἶναι post 16 ἄνω colloe. R 16 ta (ante 

ἄνω) U 17 εἴη ἔσχατον ὑποχείμενον a 18 πᾶν R 20 ἐπινοήσειεν ἃ 
23 τούτοις a 25 πρὸς om. R 26 τῷ scripsi: to RU: om. a 27 ἔχει 

σχέσιν U 28 éx’ R (Dn, corr. A): ἐπεὶ τ΄ U: eft” a Arist., at cf. vs. 31 
31 ἐπεὶ εἰ seripsi ef. p. 221,21 n.; ἢ R: χαὶ a: om. U 
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or 

10 

τῷ σι 

\ v ~ , i Eee) , 

χατηγορεῖν ἔξεστι, χαὶ ἐπὶ τὸ χάτω χατιοῦσιν Ex ἄπειρον ἔξεστιν ὑποχείυενα 49V 

τινα λαυβάνειν. 

κεται ἄντιστ EE ἀλλὰ τὸ 
Ξ (oo) to ἘΞι ito) = —— » 

2s 

< o 4: oO, ἘΞ ° ay [ow < on ω- 

om & ὡς χατηγορίαν. 

4. ἜΝ ~ ΣῈ » a ΄ o δ᾽ - pet 

Sri τῶν ἐξισαζόντων ὅρων, φησίν, ὅπερ ay τῷ ee τῶν ἄχρων 
~ ~ i) ~ ~ ao v ~ 

συυβῇ, τοῦτο πάντως χαὶ τῷ λοιπῷ, OTEP εἴπομεν, διὰ τὸ τὸν τυχόντα 35 
~ P ΄ ε v , \ ὡς, 

τῶν ἐξισαζόντων δυοίως τι πρὺς πάντας. τοσοῦτον ὃξ ee διαφέρουσιν 

4 
΄: ς 

ἵν. οἵ ἀλλήλων, διότι τῶν ἐξισαζόντων οἱ μὲν οὐσίαι εἰσ . 63 xa? αὑτὸ 

συμβεβηχότα ταῖς οὐσίαις. χαὶ ταύτῃ ye οὐχ anon ἢ ἀντιστροφὴ τῶν 

χατηγχοριῶν, ἀλλ᾿ ὅταν μὲν ὑποχειμένης τῆς οὐσίας, οἷον τοῦ ἀνθρώπου, 

χατηϊορεῖται τὸ συμβεβηχός, οἷον τὸ Ἱελαστιχόν, εἰ τύχοι, ἣ τὸ ὀρϑοπερι- 

οὐ νόμος χατὰ φύσιν ποιούμεϑα τὴν χατηγορίαν. ὅταν ὃξ ὑποχείμενον 

τὸ γελαστιχὺὸν ἣ τὸ ὀρϑοπεριπατητιχόν, χατηγορῆται 62 ὁ ἄνθρωπος, 40 
Su 

παρὰ φύσιν. ἐχάλεσε δὲ τὴν μὲν παρὰ φύσιν χατηγορίαν ape Peps τὴν 
: 

ὃξ χατὰ φύσιν ἁπλῶς οὕτως χατηγορίαν" μέλλει γὰρ ust ὀλίγον διαίρεσιν 
~ ~ σ - - 

ποιῆσαι τῶν κατηγορουμένων, χαὶ ὅσα υὲν χατὰ φύσιν τινῶν χατηγορεῖται, 
~ ~ σ ἣΝ , 

τὰ τοιαῦτα χαλεῖ χατηγορίας, ὅσα ὃὲ παρὰ φύσιν, χατὰ συμβεβηχὸς χατη- 

γορίας. 

ν᾿ 5 >) as a > 

p. 82221 “Ort μὲν οὖν τὰ μεταξὺ οὐχ ἐνδέχεται ἄπειρα εἶναι, εἰ 4 

ἐπὶ τὸ χάτω χαὶ τὸ ἄνω ἵστανται αἱ χατηγορίαι, δῆλον. 

Π 9έ τὸ Naan ἄς ΕΝ ἕν ἃ ΕΣ y RAR apn We “ΩΤτΤΎ NYO 
99 εμενος οξιςαι OTL ουχ ΘΟ το eit ΟἿῈΞ ρ ) TO LEVEL TAS χατΥ ἢ 

\ , v > 5 3 2 ᾿' ~ 

ρίας καὶ ὅτι εἰσὶ προτάσεις ἄμεσοι, wy εἰς cus ἐπιστήυας δεόμεϑα, διεῖλε 

τὰς χατηὶ [ρίας εἴς τε τὰς χατὰ φύσιν χαὶ εἰς τὰς παρὰ φύσιν, ἵνα προ- 

διορίσηται ὅτι ὃ λόγος ἡμῖν νῦν περὶ τῶν χατὰ φύσιν ἐστὶ χατηγοριῶν, οὐ 
x ~ \ , Nie kD SSN Pee 

περὶ τῶν παρὰ φύσιν. χαὶ ἐπὶ τούτων τρεῖς ἡμῖν ὑπέθετο ὑποϑέσεις" 
\ 

x ΄ ξ v 5 > bla = 

ἢ. (ap τοῦ ἐσχάτως ὑποχειμένου [ ὡρισμένου ἐπὶ τὸ ἄνω ἐπ ἄπειρον 50! 

ἴασιν αἱ κατηγορίαι, ὴ τοῦ oats χατηγορηυμένου ὡρισμέ fynv ἐπὶ τὸ χάτω 

an’ ἄπειρον ἣ πρόοδος τίνεται, ἡ ἀμφοτέρων τῶν expen ἜΣ χαὶ 
A " 

τοῦ ὑποχειμένου χαὶ τοῦ κατ  Ἰοβου μένου: τὰ μεταξύ εἰσιν ἄπειρα, ὅπερ 

80 νῦν χαὶ προτίϑεται πρότερον ἐλέγξαι. ἢ γὰρ τετάρτη v ὑπόϑεσις συνελέγχεται 

1 ἔξεστι om. ἃ ὑποκείμενόν Ua 2 πὶ ἃ 5 post ἐπὶ add. τε RU: 

om. a 6 post λοιπῷ add. ἔσται a 7 μόνως a 9 ταῖς οὐσίαις συμ- 

βεβηκότα U 12 xata—13 ὀρϑοπεριπατητιχόν om. R ποιούμεϑα Ua: γίνεσθαι al 

13 χατηγορῆται a: κατηγορεῖται RU post ἄνθρωπος add. τινὸς τούτων a 

14 παρὰ---φύσιν a: thy μὲν παρὰ φύσιν ἐχάλεσε RU 15 μετ᾽ ὀλίγον] ὁ. 22 p. 8341 sq. 

17 τὰ om. Ra! ταῦτα χαλέσει al χατηγορίας seripsi: χατηγορίαν RUa 

17.18 χατηγορίαν R 19 τὰ om. Ua 20 ἄνω---χάτω R 22 τὴν ἐπιστήμην R: 

τὰς ἀποδείξεις a 93.24 προδιορίσηται scripsi: προσδιορίσηται Ra: ἐπιδιορίσηται U 

24 νῦν ἡμῖν a ἐστὶ om. U 24.25 οὐ περὶ Sa: οὐ παρὰ R: οὔτε U 20 ἐπὶ 

τὸ ἄνω post 21 χατηγορίαι colloc. ἃ ἐπ᾿ Sa: om. RU 27 προΐασιν a 

28 ἐπ᾽ ἄπειρον om. a 29 εἰσιν om. a 30 zai ante νῦν colloc. ἢ: om. a 
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~ ys ~ , ΄ a) cor ee Le | , Siow 5 
TALS ODO ταις πρώταις, λέγω oF Ί oT τοτιῦε μένη χαὶ ἐπὶ τὸ χάτω χαὶ ἐπὶ ὅθ: 

΄ ΄ 

τὸ ἄνω ἐπ᾽ ἄπειρον εἶναι τὴν πρό 
a~s ao Sad led wv ao a 

Fhov ὅτι οὐδ᾽ ἅμα ἄμφω. ὅτι ὃ 

οὗον: εἰ γὰρ μηδετέρα lots ἴᾳ ἐστὶν ἀλη: I> 

as 
Ce 
[-᾿ δ τῶν ἄχρων ὡρισμένων ὄντων οὐχ ἐνὸ ἴω 

χεται τὰ μεταξὺ ἄπειρα εἶναι, δείχνυσι τοῦτον τὸν τρόπον. λαμβάνει 
Ἑ ’ x \ ΄ , ar A r ‘ as [Ὁ , Ν 

5 χατηγορούμενον μὲν τὸ A, ὑποχείμενον δὲ τὸ Z, τὰ δὲ μεταξὺ τούτων τὸ B, 
>} yes ΄ ΄ -"Ὕ " ~ iF ‘ »’ » ‘ wv 

εἰ ody Oprauevauseon A xai τοῦ Z τὰ μεταξύ, οἷον τὸ B, ἄπειρα ety, 
3 ZL i ss τοῦ Z o- ἀδύνατόν ἐστιν ἀπὸ tod A ΠΏ ΤΣ φϑασαι ποτὲ ἐπὶ τ 

- v 

ἐπὶ τὸ A+ th γὰρ ἄπειρον ἀδιεξ ἘΠ. τούτου GE οὕτως ἔχοντος οὐχ ἂν 10 
ν εἴη πεπερασμένα τὰ ἄχρα. ἣ γὰρ τῶν πραγμάτων πρόοδος ἄρχεται μὲν 

᾿Ν " ‘ ‘ ΄ ΄ 

10 ἀπὸ τῶν χαϑολιχωτάτων, πρόεισι δὲ ἐπὶ τὰ υὑεριχώτατα, χαὶ ἢ ἡμετέρα 
Ἰνῶσις ἀπὸ τῶν μεριχωτάτων ἀρξαμένη HEED τῇ 

~ 

τὰ οὕτως διὰ τῶν 
‘ 

΄ ΄ \ \ ὯΔ , σ 5 \ rs ~ 
SOWV TOOELOLY ἐπὶ τὰ χαϑολιχώτατα. WOTE Hho OTL TH μεταξὺ πασᾶ 

‘ 

ἀνάγχη πεπερασμένα εἶναι" οὔτε γὰρ ἢ φύσις τς ἄν ποτε ἐπὶ τὸ Ι 72 ; 

ὑεριχώτατον οὔτε ἢ ἡμετέρα γνῶσις ἐπὶ τὸ χαϑολιχώτατον, ef τὰ μεταξὺ 15 

15 τούτων ἄπειρα ἦν. εἰ γὰρ ὅτι χαϑολιχώτατόν ἐστι τὸ ἃ ἔγνωμεν ἀεὶ 

προϊόντες ἐχ τῶν μεριχωτέρων ἐπὶ τὰ χοινότερα χαὶ περιεχτιχώτερα, δῆλον 

ὅτι οὐχ ἄν ποτε ἔγνωμεν ὅτι χαϑολιχώτατον ἣν τὸ A μὴ διὰ τῶν υέσων 

πάντων ὁδεύσαντες χαὶ εὑρόντες αὐτὸ πάντα ἐχεῖνα περιέχον" δι᾽ οὗ γὰ 
v , ΄ ων, δ 

μὴ eae τοῦτο οὐχ ἴσμεν εἴτε χαϑολιχώτερόν ἐστι tod A εἴτε ὑπ [0] 

> ~ ΄ ΄ AY BD! 

20 αὐτοῦ περιέχεται. ὁμοίως δὲ οὐδὲ εἰ τοῦ Z EN ἢ wsepix 
, 

Lx~W 

ἀνάγχη ἄρα πᾶσα THY ἄχρων ὡρισμένων ὄντων μὴ εἶναι ἄπειρα τὰ μεταξύ. 20 

ὅμοιον γὰρ τὸ λέγειν τοῦτο, CEE ἂν εἰ λέγοι τις τὸν ἀπὸ μονάδος ews 
A Ἁ 

δεχάδος ἀριϑυὸν πεπερασμένον εἶναι χατὰ τὰ ἄχρα, οἷον Goan τὴν μονάδα 

χαὶ τὴν δεχάδα, τὰ δὲ μεταξὺ τούτων ἄπειρα εἶναι. ὥσπερ οὖν τοῦτο οὐχ 

ἐνδέχεται (ἔσται γὰρ ἄπειρος χατ᾽ eve Diet av ὃ ἀριϑμός, οὐ τῇ γενέσει), bo vu ς 

οὕτως οὐδὲ τῶν ἄχρων ὅρων pone ὄντων τοὺς μεταξὺ ἐνδέχεται 
ἀπείρους εἶναι. εἰ δέ τις λέγοι “τί χωλύει, ὥσπερ τοῦ συνεχοῦς ὥρισται 

μὲν τὰ ἄχρα, τὰ δὲ μεταξὺ τούτων ἄπειρα εἰσιν, εἴ Ye πᾶν συνεχὲς ἐπ᾽ % 

ἄπειρον διαιρετόν, οὕτω δὴ χαὶ ἐπὶ τῶν χατηγοριῶν τοὺς μὲν ἄχρους 

30 ὡρίσϑα: τοὺς ὃ 
) , ~ σ ὺ ἀπείρους εἶναι:᾽, φήσομεν πρὸς τοῦτο ὅτι Στ); Ἂ 

- - 5 9 . Pa 
τῶν συνξχι ν οὐ TPovVTApyet ξνερῖξ' L OVTA τὰ μεταξζὺ ἄπειρα, ἀλλὰ ὃ δυνάμει 

> » 

χατὰ τὴν ἐπ᾽ ἄπειρον διχίρεσιν τὸ ἄπειρον ἔχει, ἐπὶ μ. 

ἀνάγχη πᾶσα τὰ 

μέντοι τῶν χατηγοριῶν 
΄ 2 ve , Ἃ \ ‘ 3954) ἔσα évepysia προυπάρχειν: χἂν γὰρ μὴ ληφϑῶσιν, ἀλλ Ἔ 

1 χάτω] ἄν superser. U 2 εἶναι Sal: ἰέναι RUa? mpdodov a”: πρόσοδον RU: 
κατηγορίαν, συναπελέγχεται ταῖς δύο πρώταις al re ἣν Sa: ee 

ahyves RU ὃ οὐδαμῇ ἄμφω Ua? 5 μὲν om. R ¢ alt. RU: é 8 δὲ 

RU: οὖν a 10 χαϑολικωτάτων scripsi: χαϑολιχωτέρων τὰ μεριχώτερα Ra 

11 μερικωτέρων Ra 12 χαϑολικώτερα ἃ 13 ποτε om. a! ἐπὶ al: om. RUa? 

13. 14 τὰ μεριχώτερα---τὰ χαϑολιχώτερα a 16 χαὶ χαϑολιχώτερα al 17 ante μὴ 

add. εἰ a! 18 ὠδεύσομεν sic a! καὶ om. a? post περιέχον add. χαϑολιχώ- 
τατον ὠνομάσαμεν ἃ 19 εἴτε ὑπ᾽ ---20 καϑολικώτερον om. ἃ 20 χαϑολιχωτέρου ἣ 

νεριχκωτέρου R 21 ὄντων ὡρισμένων R 22 γὰρ Ua: avR post μονάδος 

add. ἀρχόμενον R 23 ἀριϑμὸν om. R 25 ἔστι a ante οὐ add, χαὶ R 

26 οὕτω δὲ a! 30 πρὸς Ra: ἐπὶ U vv om. a 31 οὐχ ὑπάρχει al 

Comment. Arist. XIII 3. Philop. in Anal, Post. 15 



996 PHILOPONI IN ANALYT. POST. 190 [Arist. p. 82.191. 30] 

\ , e 
οὖν εἶναι αὐτὰ ἀναγχη, ape ὡς ἐπί 

τοίνυν ὥρισται μὲν τὰ ἄχρα, ἄπειρ 
Ωσ σ my! A 

ἕτερον, ὅπερ εἶπον, συμβαίνει ἢ τὸ 

» 

a 

ριϑμοὺς τοῦ τε μεγίστου χαὶ τοῦ 

γενιχώτατον ἀνάγονται τὸ ἃ. εἰ 5Or 
62 εἰσι τὸν ἀριϑμὸν τὰ μεταξύ, οὐδὲν 80 

(ew ἀριϑμόν τινα ὡρισμένον μὲν χατὰ 
ὡρισμένον O& χαὶ χατὰ τὸ Wee ἔχειν ee τοὺς μεταξὺ 

5" ἐλαχίστου ἀπείρους, ὅπερ ἀδύνατον" 
“» ~ ~ » 

παντὸς γὰρ ἀριϑῦμοῦ τῶν ἄχρων ὡρισμένων πεπερασμένοι πάντως χαὶ ot 
= > , 5 » 5 ΄ 

υεταξὺ ἀριϑμοί. οὐχ ἄρα ἐνδέχεται 
BY 5 , >, 

μεταξὺ ὅρους ἀπείρους εἶναι. 

p. 82230 Οὐδὲ γὰρ εἴ τις λέ 
10 peva ἀλλήλων ὥστε μὴ εἶναι 

Se A , a 

διὰ τοῦτο πες ὃς 

σ 4 ’ 5 

SYOt οτι TA μεν ἔστι 

- Vv 

τῶν ἄχρων ὄντων ὡρισμένων TODS 

‘ 

Ear ὅτι οὐχ ἐπ᾽ ἄπειβον προΐασιν at 

μέσους προτάσεις, αἵτινες οὐ δέονται 
- > _~- 55 4)? 9. Ὁ aur. 

αἀποδείζεως δεῖξαι, ἀλλ᾽ εἰσὶν αὐτό- 

Gar ὅτι οὐχ ἐπ᾽ ἄπειρον προΐασιν at χατης- 
me, » X c 7 \ 

λξγουσα τὰ αχρα cv ὡρίσϑαι τὰ ὑεταζὺ 40 

59 7 Vs 4 5 

οὐδέποτε ἔλθοιμεν ἀπὸ τὸ 
is 4 ΄ e> y 

σων τυ ὁδεύειν, ἵνα wr τις εἴποι 

Ὁ χὰ 

σ ~ τ 

ὅτι χαχῶς ὑποτίϑεται τὰς μεταξὺ “AT ηχορίας ἐμμέ σους (εἰσὶ γάρ τινες xa! 
>] wv x 

20 ἄυεσοι), διὰ τοῦτό φησιν ὅτι, 
5" Vv \ 

αὐυξσοι ate 

~ 

b ε ΩΝ σ “ ~ 

25 at προτάσεις, δῆλον ὅτι ἀπὸ τοῦ " 

ὃὲ οὐδὲ ἀπὸ τοῦ [ ἐπὶ τὸ A οὐδέπ 
\ 7 τὰ wetae 

£ . ~ υνηδέ 
Ἁ Ἂ ’ 

τοῦ μὲν γὰρ Z προσεχῶς, εἰ toy 
-" 

~ 

‘ 

Rony oe aS τ ΣΝ ee Dt πιστά; 30 ἐεχῶς τῷ A τὸ B, χαὶ οὕτως ἐφεξῆς 
" 

1 γενιχώτερον U 

om. U δὲ alt. delevi 
2 τῶν ἀριϑμῶν R: 

add. ὅρων U 7 ὡρισμένων ὄντων U 

om. R (M) 16 7 prius om.a 

υηδέποτε ἀπὸ τοῦ ἕτέρηυ τῶν ἄχρων ἀρχομένοις φϑάσαι ἐπὶ τὸ λοιπόν. 

558. »" 

οὐοξποτε χαταντη σομξν εἰ 

ah a 9 = 
τ apt μῳ ἃ 

5 ἀριϑμοὺς post ἐλαχίστου colloc. ἃ 

. ~ »v . 

av μὴ πᾶσαι ἔυμμεσοι εἶεν ἀλλὰ τινὲς μὲν 
» 

7 

XN = δῶν = x > | ΄ 2 τ ΄ 

Ε τῶν οὐδὲν ἧττον τὸ αὐτὸ συμβήσεται. ἐξ οὗ γάρ εἰσιν 
2 
εξ 

ιξύ. δυνατὸν δὲ χαὶ δι’ ἀμέσων προτάσεων ee τῆς ὙΠ 

Ὥ \ ε ΄ aN = οι, χατηγορεῖται τὸ H, ὑπόχειται δὲ προσ- 50 
> 
! 
45... S) , 

ἰς τὰ ἄχρο- 

9. μὲν om. ἃ 4 χαὶ 

6 post ἄχρων 

9.7 Ua (ABCdunpf): € Arist.: 
ἡ λέγουσα ὅτι τὰ μὲν ἄχρα ὥρισται al 

16.17 τὰ δὲ μεταξὺ Ral 11 εἰσι al ἐπεὶ εἶπεν scripsi: εἴπερ RUa!: εἶπεν a? 

ὅτι OM. ἃ ἔλθοιμεν al: ἔλθομεν 85: ἔλϑωμεν R: fort. ἥξομεν 18 εἰς RU: ἐπὶ ἃ 

πη R 19 post ἐυμέσους add. εἶναι a 20 ὅτι om. a 21 ἔμμεσοι---ἄμεσοι R 

post αὐτὸ add. τοῦτο a 23 7B δὲ al 24 7 prius al: ὃ RUa? 25 ταῦτα 
libri 26 67 R ἐπὶ τὸ ἃ bis R ἀνάγκη---εἶναι Ua?: ἱστέον δὲ ὅτι εἰ ἄπειρα 
εἴη α΄, om. εἰ R 21 τὰ om. R δὲ OM. ἃ γενομένης Ua 28 μήποτε R 
τῶν ἄχρων τοῦ ἑτέρου R ἀρχομένοις scripsi: ἀρχόμενοι RUa 30 β τὸ a R 

χαταντήσομεν a: χαταντήσουσιν RU 



σι 

10 

90 

25 
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\ 
σ ἐδ πὸ rte Ἢ - ᾿ πο ΟΣ ~aA \ τατα; εὐλοιίϑεπροσεχ ὥςε κατ Ἰγορεῖσϑαι τὸ ὑπὸ τὸ A τοῦ χατὰ τοῦ Ζ, διὰ τὸ 

ὑποϑέσϑαι ἡμᾶς ἄπειρα εἶναι τὰ μέσα, τὸ δὲ ἄπειρον εἶναι ἀδιεξίτητον. 

- . 82232 “Ὁ γὰρ ἂν λάβω τῶν B, ἔσται πρὸς τὸ A ἢ xpos τὸ Ρ i ‘ i 

. 

ἢ ἄπειρα τὰ μεταξὺ ἣ οὔ. | 
7 

a - Ὡς Z x 
— = τ 

΄ f ~ 6 , ~ » “᾿ - r \ » -" τούτου τε χαὶ τοῦ ἑτέρου τῶν ἄχρων, ἣ τοῦ A ἢ Δ, τὰ μεταξὺ ἄπειρα 
) ν 

τ 
σ' a > > > " = τὰ A SNe ~ . ΄ ξίναι. ὥστε TUAW ἐφ ὧν ἐστιν ἄπειρα # 5 * οὐδέποτε χαταντῆσαι δυνά- 

A ’ \ 5 γ » ν ’ 4 , , ~ γὰρ wyte ta ἐπὶ τὸ Z ἄπειρα εἴη μήτε τὰ ae τὸ ἃ, ἀνάγχη πᾶσα 
> 

ι 

\ \ 
΄ , ai ‘ , χαὶ TO ὅλον πεῖ περ ἀσυένην εἶναι" ὑποχξειτᾶι OF τὰ υεσα ATELOG. ὥσ τε οὐδὲν 

> a , ΄ διαφέρει, εἴτε εὐϑὺς δι’ ἀμέσων εἴη ἢ πρόοδος εἴτε μὴ bth Se 

* p. 82236 Φανερὸν δὲ xat ἐπὶ τ 
4. σεται, εἴπει τῆς χατηγοριχῆς. 

Ὅτ: τῶν καταφατιχῶν ἀποδείξεων ἐπ ἐπ᾿ ἄπειρον ἰουσῶν ἀλλ᾽ ἴστα- 
υένων ἀνάγχη πᾶσα χαὶ τὰς ἀποφατιχὰς ἀποδείξεις ἴστασϑαι χαὶ un ἐπ᾿ 
ἄπειρον προβαίνειν, δείκνυσι διὰ τῶ προχειμένων. ἑνὶ μὲν οὖν λόγῳ τοῦτο 
σαφὲς ἂν γένοιτο. εἰ γὰρ 7 πᾶν αἀποφατιχὸν πρό Anus. δείχνυται χαταφατιχῆς 7 ὶ | uh | 
προτάσεως λαμβ ἡανομένης χαὶ οὐχ οἷόν τε συλλογισυὼν γενέσϑαι ἄνευ χατα- i 5] i ‘ 

0, oa φατιχὴς προτάσεως, at δὲ χαταφατιχαὶ προτάσεις foravton, πᾶσα δήπου 

~ a 

‘ 

ἀνάγκη Kat τὰς ἀποφατιχὰς στῆναι χαὶ εἶναί τινας ἀμέσους. εἰ γὰρ μὴ 
\ σταῖεν ahd ἀεὶ 

id , 
>] ~ \ , Ξτερῷ τινὶ πρώτῳ οὐχ ὑπάρχουσιν, EXELVO προς τὸ TOO- 

» τερον πάντως χαταφατιχῶς SE Coie stats ἐπ᾽ ἄπειρον οὖν τῶν ἀποφάσεων 

5 , Vv ~ , Ο ~ . ~ a - ἡσίν, ἀπείρων ὄντων τῶν μέσων, ὅπερ dy αὐτῶν ληφϑῇ, 50% 

10 

προϊουσῶν συμπρο οελεύσονται χαὶ al χαταφάσεις αὐταῖς. τοῦτο δὲ ἀδύνατον" 15 
στήσονται ἄρα χαὶ αἱ ἀποφάσεις. αὐτὸς δὲ διεξοδιχῶς τὸ τῶν τριῶν 
σχημάτων τοῦτο δείχνυσιν. ἐπειδὴ γὰρ τὸ ἀποφατιχὸν πρόβλημα ἐν τοῖς 
τρισὶ δείχνυται σχήμασι, xa? ἕχαστον διεξέρχεται τῶν σχημάτων, χαὶ 
δείκνυσιν ὅτι χατ᾽ οὐδενὸς τῶν σχημάτων ἐπ᾽ ἄπειρον ἐνδέχεται προϊέναι 
τὰς ἀποφατιχὰς ἀποδείξεις. 

42 aN i Rae x ὍΣ Ne aes ἢ 2 eA τῷ aa \ » DyEaeN pk ~ Ρ. 8223 “OTM γὰρ μὴ ἐνδεχόμενον μήτε ἐπὶ τὸ ἄνω ἀπὸ τοῦ 
΄ ΄ », ’ 

ὑστάτου εἰς ἄπειρον ἰέναι. 

ύνατον ἰέναι χαταφατικχῶς ἀπὸ 

ἀν τῶν μεταξὺ ἀπό τε τοῦ [Ὁ δ; 

[ 
/ - Pipe Χ fe i oS ANS 4 Gees 5 Ὁ Ze 5 / \ \ Ὁ" πρώτου ἐπὶ τὸ EGYXATOV, ἵνα τὸ δεδειγμένον ὡς ἐν ὑποϑέσει λάβῃ. οὐ (dp) 50 

pas pl cae 24 Vans ΄ Ν᾿ o ¢ τὰς Τὰ ΄ - Jt \ τοῦτο φῆσιν ἐστ ὀξοξιγμένον, GAA ὅτι ὑποχείσϑω ἡμῖν ὡς δεδειγμένον τὸ 

τὸ (ante ζ) a 2 εἶναι alt. om. ἃ 1 ἐφ᾽ ὦ R: ἀφ᾽ οὗ conicio lac. indieavi: 
supple τὰ μέσα εἰς τὸ ἄχρον ἐφ᾽ 6 ἐστιν ἄπειρα 12 post εἴπερ add. χαὶ U 
13 προϊουσῶν a 15 οὖν om. R 20 fort. προτέρῳ ef. p. 228,25 ὑπάρξουσιν, 
om. οὐχ Ua! 22 αὐταῖς χαὶ ai χαταφάσεις U 23 post διεξοδιχῶς add. χαὶ a 
24 post πρόβλημα add. χαὶ a 29 προϊέναι R 80 εἶναι Ra Ol post ἄπειρον 
add. tévar a ἀπό te RU: ἀλλ᾽ οὐδὲ ἀπὸ a 32 ὡς om. U λάβῃ a: λαβεῖν RU 
γὰρ addidi 33 ἔστω δεδειγμένον a: om. RU 

15* 



hy i 

"7 > 2) BY ~ > 5 \ ΄ , ε , 
ἰέναι (ἀλλ᾽) ἀφιχνεῖσϑα: εἰς ἔσχατόν τι χαὶ μόνως χατηγορούμενον, ὁμοίως 

/ 

oN δὲ χαὶ ἀπὸ τοῦ ἄνω ἀρξάμενον wy ET ἄπειρον 
> RV eee | 

έναι ἀλλὰ χαταντᾶν ets 
΄ \ ΄ ΄ ΄ » \ ¢ τὰν» c Q/ = 

ἔσχατόν TL χαὶ μόνως ὑποχείμενον. ἄπειρα λοιπὸν αἱ δύο ὑποϑέσεις εἴχον, 
rs ote ΤΣ > ~ κ᾿ 4 ~ 

ἐλήλεγχται. ἀξιοῖ οὖν νῦν ὡς ἀδύνατον ὃν συγχεχωρῆσϑαι 
Sas , 

5 οὐδέπω UsyToL 30 
5 - ΄ Ὁ 7» o 237 mines per "7 \ > ΄ 

αὐτῷ. ἵνα GLA TOUTOD OELCT) OTL GOVVATOVY ET απξιρὴν ἰεναι TOS απηφαάσξις" 
ak = Ἢ “7 QF 

μετὰ τοῦτο γὰρ ἀναλαμβάνει τὸν περὶ τῶν χαταφάσεων λύγον. χαὶ δείχνυσι 
b) 

‘ 

s 4 ΄ σ 7 ? ¢ ~ , 2h) » “5 . 

διὰ πλειόνων OTL ἀδύνατον za)’ ὁντιναοῦν TOOTOY ST αἀπέεῖροῶὸν ἱξναι τὰς 

Ἁ 

a ΄ ; e ΄ Le a ᾿ 

10 p. 82b4 Τριχῶς γὰρ οειχνυται μὴ ὑπάρχον. 

Τουτέστιν ἐν τοῖς τρισὶ σχήμασι δείχνυται ὡς ἐνδέχεται ἄλλο ἄλλου \ 

t 

> ΄ \ a > ~ 9 / 4 wed = 

ATOOASZELY, OKAQG TAVTWS OFL KXATAVTAV εἰς αυξσοὺς OTOOASELS. τινες OF 85 

Ry a [ΟἹ ὌΝ -G Φφ Ὡς Qa Q uv) My on τὸς [ὩΣ Q ὅν o = 
> » > 

εἰσιν αυξσηι 4709 

τᾷ ΄ ee 

p.82b5 Ἢ yao » μὲν τὸ T, τὸ» brdpyer παντί wm 68 to B, 
= 955 \ ‘ 

15 obdevt to A. 

at Πρῶτον ἐν τῷ πρώτῳ σχήματι δείχνυσιν ὅτι ἐπ᾽ ἄπειρον ἀδύνατον 
37 ‘ “4 Ἢ \ \ i) \ ~ r x A Ne 

ἰέναι τὰς ἀποφάσεις. ἔστω γὰρ τὸ μὲν A μηδενὶ τῶν Β ὑπάρχειν, τὸ δὲ 
\ ~ a 7 ΄ Ων σ \ \ ~ 

Β παντὶ τῷ [᾿ ὑπάρχειν: δῆλον ὅτι τὸ A οὐδενὶ τῶν [" 
Ξ ὃ 

20 οἷον τοῦ Δ, ἀναγχη Δ παντὶ τῷ Β ὑπάρχειν: οὕτω γὰρ δειχϑήσεται 40 
‘ a) , ~ 

τὸ A διὰ μέσου tod A μα; 

bs Δ παντὶ τῷ B, x 
φᾶάσχηται τοῦ Δ τὸ ἀλλ᾿ ἑτέρου πρότερον, οἷον τοῦ E, δεήσει πά 

τῷ or = 
ἜἜΞ or 

Osx a 8 wy Q. a ἴω Θ S a 2 ε Φ - pa Qu τῷ ς, 
ΝΡ 

ῷ, oO. a [Ὁ] Peet oS) Θ ja) 0) < aA ἴω] wy [Ol aA Os ἴω Ξ τ 
Ὁ 

[Ὁ] A Os 
oO 
S ° cy oS 

ὑπάρχει, avayxy πᾶσα τῶν ἀποφάσεων ἐπ ἄπειρον προϊουσῶν χαὶ τὰς 

2 ἀλλ᾽ addidi ἀφιχνεῖσϑαι post χατηγορούμενον colloc. a tt scripsi cf. vs. 4: 

ce RUa ante ὁμοίως add. μήτε ἀπὸ τοῦ ἄνω ἀρξάμενον ἐπ᾽ ἄπειρον ἰέναι, εἰς ἔσχατόν 

T “al μόνως χατηγορούμενον (ὑποχείμενον a”) ἃ ὁμοίως---ῦ ἀλλὰ om. a? Θ᾽ εἰς-- 

4 ὑποχείμενον Om. ἃ 4 ἄπειρα λοιπὸν RUa?: ἐπεὶ οὖν ταῦτα τὰ ἄπειρα al: fort. ἄπορα 

λοιπὸν εἶχον ὑποϑέσεις ἃ 5 ἐλήλεχται Ua? ἄξιον R οὖν om. a! 

post νῦν add. τὸ τοιοῦτον R ὡς ἀδύνατον post ἐλήλεγχται colloc. a! ov om. Ua! 

6 ὅτι RU: ὡς a ἀδύνατον, post quod add. ἐστι, post ἀποφάσεις colloc. a 

7 διὰ Ua: κατὰ R 11 ante ἐν add. zai a 12 χαταντῆσαι R 13 post εἰσιν 

add. ai a φϑάσας] c. 19 p. 8289 sq. 16 τῷ om. a ἀδύνατον ἐπ᾽ ἄπειρον U 
11 μὲν om. ἃ τῷ (post μηδ.) Ra 18 τῷ (post οὐδ.) a 21 ὑπάρχειν Ra 

tA 

τῷ (post οὐδ. 22 δὲ om. U τῷ (post οὐδ.) a 22.25 ἀποφάσχεται R 

23 ἀλλὰ δι᾿ ἑτέρου μέσου τοῦ al 25 ἐμμέσως αἱ ἀλλ᾽ εἰ ἃ 
WH 2 

ἑτέρῳ sceripsi: 

ἕτερον RUa πρότερον al: om. a? 26 ἀνάγχη --- προϊουσῶν RUa?: χαταφατιχῶς 

ip αὐτοῦ χατηγορεῖται χαὶ οὐχ ἀποφατιχῶς τὸ πρὸ αὐτοῦ ληφϑὲν, τῆς πρὸς τῷ A μόνης 

ς λειπομένης. δῆλον ὅτι ἐπ᾽ ἄπειρον αἱ ἀποφάσεις οὐ προΐασιν. ef ya 
> ~ 

ὰ 

προτάσεως ἀποφατιχ 

ἱ 
oO 1 

ἀποφάσεις ἐπ᾽ ἄπειρον mpotact, δῆλον ὅτι δυνατὸν al 
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χαταφάσεις ἐπ᾿ ἄπειρον προϊέναι. τοῦτο δὲ ὑπόχειται ἀδύνατον. ὥστε δ0ν 
oa. \ > ΄ > Sas v ΄ » \ Ἃ ΄ 

οὐδὲ τας ἀποφάσεις οἷόν TE ἐπ Sey προ ηἴεναι" OD γαρ av πρήτερως 

τοῦ et ἑτέρου» ἀποφάσχοιτο 6 μείζων, εἴπερ τοῦ ἐλάττονος οὗτος πάντως χατα- 
/ 

\ 

φατιχῶς κατηγορηϑήσεται, ὥσπερ διὰ ἀέσου τούτου ἀποφάσχεται τοῦ ἐλάτ- 
5 τονῆης ὃ μείζων. 

ς 50 ΟΝ ad On 
‘A2) 
ῷ ς © R Qa © 

= 
= 2 

1 
°o v p-82b6 Tod μὲν τοίνυν BI xat ἀεὶ col 

Τουτέστιν ἀνάγχη τὴν ἐλάττονα πρότασιν χαταφατιχὴν οὖσαν μὴ ἐπ 
ἄπειρον προϊέναι διὰ τὸ ὑποχεῖσϑαι | ἡμῖν un ἐπ᾽ ἄπειρον προϊέναι τὰς 51: 

10 χαταφάσεις, βαδίζειν δὲ εἰς ἄμεσα, τουτέστι προϊούσας τὰς χαταφάσεις 
φϑάνειν ποτὲ εἰς ἄμεσον πρότασιν, ὥστε μὴ ἐνδέχεσθαι τῶν ὅρων ἐχείνων 
ἕτερον εὑρεϑῆναι VAG ee ον. 

\ , ¢ > 19 ΄ τι 

p-82b11 ὥστ᾽ ἐπεὶ ἢ ἐπὶ τὸ χάτω ἵσταται ὁδός, χαὶ ἣ ἐπὶ τὸ 
ν - δ 5 φ 

δός 

ἄνω στήσεται, χαὶ ἔσται τι πρῶτον ᾧ οὐχ ὑπάρχει ἕτερόν τι. Ι 5 

15 Τὴν ἐπὶ τὸ χάτω Goov λέγει τὴν ἐπὶ τὸν ἐλάττονα ὅρον. τουτέστι i ἱ | 
‘ ) τὰς χαταφατιχὰς προτάσεις. ἐπεὶ γὰρ μὴ ἐνδέχεται, φησίν, ἐπ᾿ ἄπ Sy {ἡ 

, Ὁ 

° < 

τοιούτους μέσους λάμβάνειν ὡς χατηγορεῖσϑαι αὐτοὺς τοῦ ἐλάττονος, ἀλλ᾽ 

ἵστανται τοῦ χαϑολιχωτάτου ληφϑέντος, οὗ οὐχ τος ἕτερόν τινα χατα- 

φάσχεσϑαι, δῆλον ὅτι στήσεται χαὶ ἣ ἐπὶ τὸ ἄνω ὁδός, τουτέστιν at 

20 ἀποφάσεις. ἄμεσος γὰρ ἀπόφασις αὕτη ἦν, ὅταν χαϑολιχωτάτου γένους 10 

ἀποφάσκηται ὃ μείζων ὅρος" τοιοῦτον δὲ ἀνάγχη εἶναι τὸν μέσον. ἕστα- 
μένης λοιπὸν τῆς χαταφάσεως σταϑήσεται χαὶ ἢ ἀπόφασις. 

Ρ. 82013 [[ἄλιν ef τὸ μὲν Β παντὶ τῷ Α τῷ δὲ [Γ᾿ μηδενί, τὸ ἃ 

ΩΣ 3 4 >] 3 » 52) 

25 Δείξας Ext tod πρώτου σχήματος ὅτι οὐχ ἐνδέχεται ἐπ᾽ ἄπειρον ἰέναι 
- ΕΝ ~ ΄ Vv ν᾿ ΄ ΄ 

τὰς ὁ θα τοξος δείχνυσι νῦν χαὶ διὰ τοῦ δευτέρου. ἔστιν οὖν πάλιν μέσος 
, 

ὅρος, τὸ B, ἀποφασχόμενος μὲν tod ἐλάττονος, tod I’, χαταφασχόμενος δὲ 
> 

τοῦ μείζονος, τοῦ τ ὥστε εἶναι τὴν μείζονα πρότασιν χαταφατιχήν. συνάγεται 

2 ἱέναι R πρότερον ἃ! ὃ ἀεὶ ἑτέρου addidi ἐλάττονος Ua?: ἔχοντος R: 

ἐφεξῆς al 4 ὥσπερ om. a!: fort. εἴπερ διὰ τούτου δὲ μέσου, ὁ μείζων τοῦ ἐλάτ- 

τόνος ἀποφάσχεται a! 11 post ἐνδέχεσθαι add. ποτε a 14 πρῶτον U Arist.: 

mowtw Ra (A Be du) ἕτερόν τι om. R 15 τὴν prius om. a ἄνω a 

15.16 tas ἀπὸ τοῦ ἐλάττονος ὅρου ἀνιοὐσας χαταφατιχὰς a 16.17 φησι τοὺς τῶν χατα- 

φατιχῶν προτάσεων ὅρους ἐπ᾿ ἄπειρον λαμβάνειν a 18 ἵσταται R οὗ om. R: 

χαὶ a post τινὰ add. αὐτοῦ a 19 πὸ om. Ua 19. 20 τουτέστιν at 

ἀποφάσεις RUa*: τῶν ἀποφατιχῶν προτάσεων, εἰς μίαν ἄμεσον πρότασιν λήγουσαι, τὴν ao, 

ἢ τὴν GE a} 20 ἦν σε": ἂν εἴη a! post ὅταν add. τοῦ a? post 

γένους add. ὄντος τινὸς a! 21 ὁ μείζων ὅρος ἀποφάσχηται a! 21. 22 ἰστα- 

νένων---τῶν χαταφάσεων, σταϑήσονται χαὶ αἱ ἀποφάσεις a! 22 λοιπὸν Βα2: οὖν Ual 

23 ante πάλιν add, καὶ U 24 τῶν RU (ABMducfn): τῷ a Arist, 
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οὖν ὅτι τὸ A οὐδενὶ τῶν I. εἰ οὖν μὴ ἀμέσως τὸ B τοῦ [᾿ ἀποφάσχοιτο 51: 

ἀλλὰ δι᾿ ἑτέρου, οἷον τοῦ A, δυνατόν, φησί, διὰ μέσου τοῦ Δ ἀποφῆσαι 20 ο 
Ἁ ~ ad Ὁ , , ~ 

τὸ B τοῦ [᾿ διά te τοῦ πρώτου σχήματος χαὶ διὰ τοῦ δευτέρου χαὶ διὸ 

τοῦ τρίτου. πῶς μὲν οὖν διὰ τοῦ πρώτου, φϑασαντες ἐδείξαμεν. νῦν δὲ 

5 εἴπωμεν πῶς διὰ τοῦ δευτέρου. ἐὰν γὰρ τὸ Δ τῷ μὲν B παντὶ ὑπάρχῃ 
ἊΝ 1 ϑ 5 , ΄ x > \ ~ πῇ ΄ ΄ ΄ 

τῷ 08 [᾿ οὐδενί, συναχϑήσεται τὸ Β μηδενὶ τῶν 1" ὑπάρχειν. χαὶ πάλιν 

εἰ wy, ΕΠ τὸ τὸ Δ τοῦ I’ ἀποφάσχοιτο ἀλλὰ διὰ μέσου τοῦ EK, πάλιν τῆς 
΄ ~ fl ~ ἸΟῪ 7 b} ~ 

fovos χαταφατιχῇς γενομένης, τῆς KA, τῆς δὲ ἐλάττονος ἀποφατιχῆς, 

τῆς ΒΓ συναχϑήσεται τὸ Δ οὐδενὶ τῶν [, χαὶ ἀεὶ δεῖ ἐν τῷ δευτέρῳ 2% 

10 σχήματι χαταφατιχὴν μὲν ποιεῖν τὴν μείζονα, ἀποφατιχὴν Of τὴν ἐλάττονα. 

σαφηνξίας ὃξ ἕνεχεν χαὶ ἐπὶ ὅρων γυμνάσωμεν τὸν λόγον. ἔστω γὰρ ἐξ 
~ ΠΣ 
! 

σ σ = = >) a ἊΝ ~ 2Ὰ ΄ 

WELCOVOS GOOD ἵππος, ἀντὶ OS τοῦ EAATTOVOS TOV 
ἢ τ i 2 

id S ‘ ar ~ [4 

Γ λίϑος, ἀντὶ 68 τοῦ ugsov τοῦ B χρεμετιστιχόν. τὸ οὖν χρεμετιστιχὸν 
\ ΑΥ tA 5 /7¢ ar 95 , δὴ ΄ [σά ὦ, 55 \ τυ 7¢ Ὁ, Te fa 

παντὶ μὲν ἵππῳ, λίϑῳ ὃξ οὐδενί: χαὶ ὁ ἵππης ἄρα οὐδενὶ λίϑῳ ὑπαρζει. 
‘ ν} 

15 el τοίνυν un ἀυέσως tod λίϑου ἀποφάσχοιτο τὸ γχρεμετιστιχὸν ἀλλὰ διὰ 80 
ι ‘ 

μέσου ἑτέρου τινός, οἷον τοῦ αἰσϑητιχοῦ, τὸ SE παντὶ μὲν χρευε- 

TLA & 

48 \ \ iat o \ 

TLOTLAW ὑπὸ OLE OVDOEVL GE λίθῳ" τῷ γσρ τὸ χρ γξυ, ὃν οὐδενὶ λίϑῳ 

ὑπουτος πάλιν εἰ μὴ ἀμέσως τὸ αἰσϑητιχὸν τοῦ } oo. ἀποφάσχοιτο ἀλλὰ 
= eas, # i ae ΡΞ = x th ᾿ oa) 4_@ sa 

διὰ μέσου τοῦ ζῴου, ζῷον παντὶ μὲν αἰσὶ ἡτιχῷ ὑπάρξει οὐδενὶ δὲ λίϑῳ, 
Ν > \ 3d se teed , > X > 4 

20 χαὶ οὕτως τὸ αἰσϑητιχὸν οὐδενὶ λίϑῳ. πάλιν εἰ μὴ ἀμέσως τοῦ λίϑου τὸ 

ζῷον ἀποφάσχοιτο, χαὶ τοῦτο ἐφεξῆς. οὕτως οὖν προϊόντων ἡμῶν χαὶ τῶν 
Ν χαταφάσεων ἐξ ἀνάγχης ἱσταμένων πᾶσα ΠΝ χαὶ τὰς ἀποφάσεις στῆναι. 8 

5 δ ox ΝΖ 

δυνατὸν ὑὲν οὖν χαὶ τῆς ἐλάττονος χαταφατιχῆς λαμβανομένης τὸ αὐτὸ 

τοῦτο δειχϑῆναι, ποτὲ μὲν τῆς ἐλάττονος ποτὲ Ν = μείζονος: GAN εἰ δέοι 

χατὰ συνέχειαν αὐξῆσα τῷ σι Ξ τὰς χαταφάσεις, ἣν ἂν ἐξ ἀρχῆς λάβωμεν χατα- 
΄ - » »- ΄ o AL 4 ΄ 

φατιχὴν πρότασιν, ταύτην δεῖ χαὶ ἐφεξῆς λαμβάνειν. οὕτω ὃξ ληψόυμεϑα, 
’ 5» 3 ee I oa oy \ = Ἁ Ἂ elt s “2 = ao = . 

εἰ τοῦ ἐξ ἀρχῆς μέσου ὅρου ἀεὶ τοὺς πθολοκοτύβους υέσους ὅρους λαμ- 
Ωγ, δὲ any π᾿ tied , TSN ἈΝΕ εὐχῆς AG Ἐν βάνουεν: εἰ γὰρ ποτὲ μὲν οὕτω λάβωμεν, ποτὲ GE τοὺς χαϑολιχωτέρους 

οι ἀποφάσχεται re ξεν, ποιοῦυεν αὲν χαὶ οὕτω συλλογισ OY, οὐ Pup B= 40 

30 χατὰ συνέχειαν αὔξηυεν τὰς χαταφάσεις. οἷον χρεμετιστιχὸν παντὶ ἵππῳ 
χ SIN EN , SUNS Ὁ ΤᾺ γί 5 x > ΝΟ» Ω \ 

χαὶ οὐδενὶ Atdw, χαὶ ἵππος οὐδενὶ λίϑῳ εἰς TO οὖν δεῖξαι, OTL TO γχρεμε- 
\ 35 YY 47 a7 , \ ἃ mys - τιστιχὸν οὐδενὶ λίϑῳ, δύναμαι μέν, εἰ τὸ χαϑολικώτερον τοῦ χρεμετιστιχοῦ 

. Ary ΄ σ > Ἁ > τ , δι σ Z 2 a! Ἄς 

λάβω υέσον ὅρον, οἷον τὸ αἰσϑητιχόν, δεῖξαι, ὥσπερ χαὶ ἐποιήσαμεν" 

1 τῷ (post οὐδενὶ) ἃ at 7 R διὰ tert. om. R 4 post οὖν add. φησι a 

5 ὑπάρχει R 6 μηδενί R τῷ ῇ ἃ 8 γινομένης ἃ τῷ 7a 11 γυμνά- 

covey R 13 post γρευετιστιχὸν prius intulit e vs. 15.16 ἀλλὰ διὰ μέσου ἑτέρου τινὸς. 

οἷον τοῦ αἰσϑητικοῦ a! τὸ RUa!: διὸ a? οὖν om. a! 14 6 om. U 16 παντὶ 

μὲν ἃ: inv. ord. RU 17 ὑπάρξει R 19 παντὶ μὲν seripsi: inv. ord. RUa 

20 τὸ prius a: om. RU 20. 21 τὸ ζῶον τοῦ λίϑου a 21 ἡμῶν om. R 25 7 U 

27.28 λαμβάνωμεν μέσους ὅρους U 28 λάβοιμεν ἃ 29 λάβωμεν om. ἃ ποιοῦμεν 

post συλλογισμὸν colloc. ἃ μὲν transposui: post οὕτω colloe. a: om. RU δὲ om. R 

31 δεῖξαι οὖν a 32 post μὲν add. τοῦτο δεῖξαι al TOD γρεμετιστιχοῦ TO χαϑολιχώ- 

τερον Ral 33 μέσον ὅρον λάβοιμι a! post αἰσ)ητιχὸν add. zat a! post 

ὥσπερ add. δὴ a! post ἐποιήσαμεν add. ἄνωθεν a! 
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δύναμαι 68 χαὶ τὸ χαϑολιχώτερον tod λίϑου λαβεῖν, οἷον τὸ ἀναίσϑητον 51: 

τοῦτο γὰρ λίϑῳ μὲν παντὶ χρεμετιστιχῷ δὲ οὐδενί) χαὶ gael χρεμε- 45 
‘ 33> \ ΄ OA ὁ " \ 

τιστιχὸν οὐδενὶ λίϑῳ. GAN ἐχείνως μὲν τὰς χαταφάσεις ηὔξανον χατὰ 

ῃ D 

Ὁ 

‘ tA 

συνέχειαν: χρεμετιστιχὸν yap ἵππῳ παντί; χρεμετ τὸ αἰσϑητιχὸν 

te 

a a = ~ Cc oO? 

- ΄ Ξ: ‘ , \ » “ πες ΄ ‘ ‘A ~ + 

5 χαὶ τούτῳ τὸ ζῷον. οὕτως μέντοι οὐχέτι, ἀλλὰ ποτὲ μὲν πρὸς τῇ μείζονι 

ἐλάττονι. 

\ p.82b17 Οὕτω δ᾽ dv δειχνύοι, οἷον ὅτι τὸ A τῷ μὲν B παντὶ 

ὑπάρχει τῷ δὲ | λει: εἰ ἀνάγκη ὑπάρχειν τι τῷ B. 

Τουτέστι δυνατὸν τὴν ἀποφατιχὴν πρότασιν διὰ τοῦ μέσου σγήωατος 
i i | ‘ . iy 

10 δεῖξαι, ef οὕτως ἔχοι ὃ μέσης ὥστε ἄλλο τὶ αὐτοῦ χατηγορεῖσϑαι, τουτέστιν 50 
εἰ μὴ εἴη χαϑολιχώτατος ἀλλὰ χατηγοροῖτο αὐτοῦ to A+ τοῦτο γὰρ δῆλον 

ὅτι ἀνάγχη τοῦ |’ ἀποφάσχεσϑαι, χαὶ οὕτω διὰ μέσου τὸ B τοῦ LT ἀπο- 

φαϑήσεται. ἔστι δὲ ἢ σύνταξις τοῦ λόγου ual? ὑπερβατόν: τὸ γὰρ ἑξῆς 

οὕτως: (obtw) δ᾽ ἂν δειχνύοι, εἰ ἀνάγκη ὑπάρχειν τι τῷ B, οἱ 
X o ~ ~ , 

15 ὅτι τὸ A τῷ μὲν Β παντὶ ὑπάρχει τῷ δὲ I οὐδενί. 

op So a — to} wr R ra] RQ, ~ τ [0] om a ° εἰ Φ εὶ “E2 aa) τε 537 Cc x4 RQ, Ge) wvY () 

Τοῦτο, φησί, τὸ Δ, εἰ μὴ ἀμέσως ἀποφάσχοιτο τοῦ [᾿, ἀνάγχη ἄλλο τι, SIV 
~ X 4 id ~ a\ x ὌΝ , lad ‘ \ \ 

τῷ μὲν Δ παντὶ ὑπάρχξιν τῷ oS Ι μηόενι GUTMS γὰρ “GL τὸ 

20 p.82b20 Οὐχοῦν ἐπεὶ τὸ ὑπάρχειν ἀεὶ τῷ ἀνωτέρῳ ἵσταται. 

, ~ - ΄ ~ A 

Εἶπεν ἡ ἡ τί σημαίνει αὐτῷ τὸ ἄνω χαὶ τὸ χάτω χαὶ τὸ πρῶτον χαὶ 
vw ~ ws ~ 

τὸ ὕστατον, ὅτι ἄνω μέν φησι χαὶ πρῶτον ὃ αὐτὸ μὲν ἄλλου χατηγορεῖται, ὅ 

2 

τούτου δὲ | πὰ ἄλλο, δυοίως χάτω zat ὕστατον ὃ αὐτὸ μὲν οὐδενὸς χατὴ- 

τοῦ ἄλλο. φησὶν οὖν ὅτι, ἐπειδὴ αἱ καταφάσεις ἵστανται ~ 
a 

’ Jo T 

PA x », / , os) ΝΥ \ . , as oe " tenn 

95 ἐπὶ to ἄνω. τουτέστι φϑασασαι ἐπὶ τὸ χαϑολιχώτατον ἵστανται, ἀναγχη 6 

χαὶ τὰς αποφασξεις στῆναι, εὖ ξ ἀδύνατον ἀπόφ ρασιν SUWLEOOY O&t} εὑ ναι j ied) | 

δίχα χατατφάσεα NS. 

΄ 
1 τοῦ λίϑου] μέσον ὅρον a? λαβεῖν seripsi: λαβὼν a: om. RU 2 τοῦτο yap 

om. R καὶ om. al συναγάγω R: συνάγω a? ante χρεμετιστιχὸν add. to a 

4 τὸ δὲ αἰσϑητιχὸν τῷ χρεμετιστιχῷ a 7 ante οὕτω add. zat U δειχνύοι a 

Arist.: δεικχνύη RU (A BDdcfunp, corr. M) ef. vs. 14 τὸ αὶ Ua (M, re. A, pr. Bu) 

ef. vs. 15 8 τῷ β a Arist.: τῶν B RU cf. vs. 14 10 ἔχει Ra 11 xato- 
λιχώτατον Ua 12 ὅτι om. R τὸ β τοῦ scripsi: inv. ord. RUa 12. 13 ἀπο- 

φαϑήσεται scripsi cf. p. 205,31: ἀποφανϑήσεται libri 13 xad? a: om. RU 14 οὕτω 

addidi 6 om. a δειχνύη R el ἀναγκαῖον a: om. R 15 ὅτι om.'R 

16 μὴ om. R ὑπάρξηῦ 18 oStws—19 ὑπάρξει om. ἃ 21 elxev] c. 19 

p- 81637 sq. ef, p. 82420, 21 24 ὅτι om. Ua 26 ἀδύνατον om. a! 
" 

ἐμμέσων ἃ" post ἔμμεσον add. οὐχ ἔνι al 27 ἄνευ a! 
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a= 

~ \C ΟῚ ἼΔΟΙ \ , er 5 ΄ AY 

δίετηλθεν ἐπὶ τὸ τρίτον PRIMO aS he 
‘ ar 

ἐν Α τῷ ΚΒ παντὶ ὑ 

πάρχει τὸ I 

χαϑόλου μὲν οὐδὲν 

δείχνυται, μεριχὰ δὲ πάντα" πλὴν Ex περιουσίας σ Orel χαὶ ἐν τούτῳ 

5 δείχνυσϑαι τὸ χαϑόλου ἀποφατιχόν, χαὶ οὕτω δείχνυσιν ὅτι οὐδὲ διὰ τούτου 

ἐνδέχεται ἐπ᾽ ἄπειρον ἰέναι τὰς ἀποφάσεις. λαμβάνει ὃς τὴν ἐλάττονα 

ΑΒ (δεῖ 
ἀποφατιχὴν Ν τὴν μείζονα, τὴν ΠΕ: 

χαταφατιχήν, τὴν 

χαταφατιχήν). 

τῶν B, τὸ ὃξ A παντὶ τῷ B, τὸ I’ οὐ 

γὰρ πάντως ἐν τῷ τρίτῳ τὴν ἐλάττονα εἶναι 

9 

εἰ οὖν to [᾿ οὐδενὶ 
5 ἘΣ a7 «ΓΝ 

παντὶ τῷ A. εἰ οὖν δέοι διὰ 

10 μέσου ἄλλου δεῖξαι ὅτι τὸ [᾿ οὐδενὶ τῷ B, πάλιν διὰ τοῦ τρίτου σχήματος 
δεῖ πάντοτε τὴν ἀποφατιχὴν μείζονα ποιεῖν χαὶ τὸν μέσον τ 

χώτερον λαμβάνειν τοῦ ἐλάττονος, ἵνα χαὶ χατηγορ 
a 5 , τὰ Vv ~ 

ὃ ἐλάττων. οἷον ἔστω μείζων μὲν ζῷον, 

ὋΝ ὃὲ ἄψυχον" ἀναίσϑητον οὖν παντὶ ἀψύχῳ, ζῷον ὃὲ 0 

15 οὐ παντὶ ἀναισϑήτῳ, ὅσον ἐπὶ ταῖς προτάσεσιν. ε 
>) ΄ , at ied φ“ “ὦ bY \ b) , INS 

ἀποφατιχήν, λέγω δὴ ὅτι ζῷον οὐδενὶ ἀψύχῳ, det 
> , 

οἷον τὴς 

ζῷον οὐδενὶ λίϑῳ, χαὶ ζῷον οὐδενὶ ἀψύχῳ. 

λαβεῖν τοῦ ἐλάττονος, λέγω τοῦ ἀψύχου, 
πάλιν εἰ 

δεῖξαι, δεῖ μεριχώτερον λαβεῖν μέσον tod λίϑου. οἷο 

20 λίϑον, zat οὕτως ἐφεξῆς. ἐπεὶ ὶ 

φάσεις, δῆλον ὅτι χαὶ αἱ ἀποφάσεις στήσονται. χαὶ 

- 

ι 

\ Σ 
: 

pe 

ἐλάττων ὃ 
> 1 

ὑδενὶ ἀψύχῳ, 
3 
ι 

μέσον ὅρον 

ἀεὶ μερι- 

sat αὐτοῦ δύνηται 

ἀναίσϑητον, μέσος 
ι 

4 ΟῚ A ry) “~~ 

! χαὶ ζῷον 
> οὖν δέοι δεῖξαι τὴν 

μεριχώτερον 
\ 4 

ἄψυχον παντὶ λίϑῳ, 
as \ 5 \ 

SOL THY ἀποφατιχὴν 

ov, εἰ τύχοι, μαγνῆτιν 
> " " ε 

οὖν χαὶ ἐπὶ τὸ χάτω ἵστανται at χατα- 
δῆλον ὅτι ἐπὶ μὲν 

τοῦ πρώτου χαὶ δευτέρου σχήματος ἢ ὁδὸς ἐπὶ τὸ χαϑολιχώτερον γίνεται 

ὡς 
a 8 x A t? σ ~ 5 id 5 \ 

Ol% TO TOV WEG0V ρὴν TOU ἐλάττονος ἐπὶ πλέον εἶναι, 
‘ 

, 5 a\ 5 ~ 

τρίτῳ, ἐπειδὴ μεριχώτερός ἔστι TOD 

τ on ~~ oO. oO . - a - ey e 

p.82b29 Φανερὸν δ᾽ Gtr χαὶ ἐὰν μὴ μιᾷ 660 
ι 

πάσαις, OTS μὲν Ex τοῦ ποτοῦ σχήματος, ὁτὲ 

τέρου ἣ τρίτου, 

\ IN 7 2 

ἐλάττονος ὃ υέσος, 

Ὁ 

ὅτι χαὶ οὕτω στήσε 

Ῥ ~ ar Ss 

ἐνταῦϑα ὃξ ἐν τῷ 

ἐπὶ τὸ 

δειχνύηται ἀλλὰ 

δὲ ἐχ τοῦ δεὺ- 

αι. 

᾿Επειδὴ ὡς ἐπὶ ἑκάστου ἰδίᾳ σχήματος ἐποιήσατο τὰς ἀποδείξεις, χἂν 
? 

an 30 μὴ δι 

ἀποφατιχὴ πρότασις δειχϑείη διὰ τοῦ πρώτου σχήματος, 

ὃ τῷ RU: ᾧ τὸ a Arist. ὃ ἐν ᾧ, OM. δὲ ἃ 

4 συγχωρεῖ post 5 δείκνυσθαι colloc. a 

τῷ Ra!: om. Ua? 

14 δὲ utrumque om. R 

post ἄψυχον add. 

ναγνήτις R 20 ta a 22 

τρίτω RUa?: a al 9 τῶν RU: τῷ a 

17 post λέγω add. δὲ a? 

ζῶον ἄψυχον U: ζῶον a? 

post zat add. τοῦ U 

24 μέσος al: πρῶτος Βα": 

21 μὲν om. R 28 7 ἃ Arist.: 

τύχη R viv a: om, RU 

23 ἐπὶ πλέον τοῦ ἐλάττονος a 

μέσος add. καὶ al 

30 φησι σχήματος a 

χαταφατιχὴ Ua 

οἷον RUa?: ἢ a} 

μέσος πρῶτος U 

ὁτὲ δὲ χαὶ U: ἢ χτλ. om. R 

vos σχήματος, φησί, προΐοιεν of συλλογισμοὶ ἀλλ᾽, εἰ τύχοι, ἢ μὲν 
¢ δὲ ἀποφατιχὴ , 

(Ξ 

vey om. U οὐ αὶ 

5 χαταφατιχόν pr. U 7 πρὸς al 

map yet, oly 

10 

"Ὁ 

80 

τῶν (ante β alt.) R 

τὰ χαϑολιχώτερα U 

dl ἀποφατιχὴ prius 

λίϑου Ra! 

19 μέσον λαβεῖν μερικώτερον a 

post 

R: 
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, ἢ παραληφϑεῖσα εἰς 

διὰ τοῦ δευτέρου, ὃ 
C ~ 4 ‘ led 

παραληφϑεῖσα διὰ τοῦ τρίτου, χαὶ οὕτως -᾿ 

[Arist. p. 8229, 82, 85] 233 

δεῖξιν αὐτῆς μηχέτι διὰ τοῦ πρώτου δείχνυται ἀλλὰ 51: 
μοίως χαὶ ἢ ἀποφατιχὴ πάλιν ἣ εἰς τὴν δεῖξιν αὐτῆς 80 

ἐφεξῆς ποιχίλλεται διὰ τῶν σχη- 
μάτων ἣ τῶν ἀποφατιχῶν προτάσεων δεῖξις, χαὶ οὕτως ἀνάγκη εἰς τὰς 
ὰ 

ὃ ἀμέσους χαταντῇσαι. 
δὲ 

τάσεις, δῆλον ὅτι χαὶ 

p. 82032 Τὰ δὲ πεπερασμένα πεπερὰ 

πάντα. 

10 [Πεππερασμένα πεπερασμένως εἶπε 

ATA πεπερασμένα ἐστὶ χαὶ αἱ ἐν ἐχάστῳ προτάσεις. μ f 

τοῦ πεπερασμένως “TE ράφων ἀντὶ 

προσέϑηχς, 

οὐσῶν τὸ ἐχ πάντων 

15 ἦν’ νῦν δὲ τρία εἰσὶ τὰ πάντα. 

συένως 

ἐπερασμενάχις᾽ 

εἰ γὰρ τρία μέν εἰσι τὰ πάντα σχήματα, ἐν ἑχάστῳ 
ἐδείχϑησαν πεπερασμένα: χαὶ αἱ ἀποφατιχαὶ χαὶ αἱ χαταφατιχαὶ προ- 

τὸ ἐχ πάντων συγχείμενον πεπερασμένον ἔσται. 

ἀνάγχη πεπεράνϑαι 40 

‘ ὯΝ ~ 5» 

τινὰ OF τῶν AVTL- 

ἔχει. τοῦτο OF ιν 

ἐνεδέχετο χαὶ τῶν ἐν ἑχάστῳ προτάσεων πεπερασμένων 
ἄπειρον εἶναι, εἰ ὁ τῶν σχημάτων ἀριϑμὸς ἄπειρος 45 

τίἐστι χατηγορουμένων δῆλον" 
, 

τί ἣν εἶναι, τὰ δ᾽ ἄπειρα 
ἰνάγχη πεπεράνϑαι τὰ ἐν τῷ τί ἐστι χατη- 

ν ἄχρων πεπερασμένων ὄντων ἀνάγχη χαὶ τὰ μέσα πεπε- 
λου τῶν χαταφάσεων πεπερασμένων οὐσῶν ἀνάγχη 50 

‘ 

ἐπὶ τὰς pee τῶν ὑπο- 
>] ‘ 

oT 

p.82b35 “Ὅτι δὲ χαὶ ἐπ᾽ 
, 3 \ \ sg ~ Ὁ} - 

φανερύν. ἐπὶ μὲν οὖν τῶν ἐν τῷ 

εἰ γὰρ ἔστιν ὀρίσασϑαι ἣ εἰ γνωστὸν τὸ 
μὴ ἔστι διελϑεῖν, a 

20 γορούμενα. 

΄ σ 

Δείξας ὅτι τῶ 

pavdar, χαὶ ὅτι χαϑόλ 

χαὶ τὰς ΠΑΝ πεπερασμένας Ξῦς Εν 
ϑέσεων, λέγω δὴ ὅτι οὔτε ἐπὶ 

25 τὸ χάτω. χαὶ μαλιστά γε ὃ ὀείχνυσιν ὅτι a οἷόν te ἐπ᾽ ἄπειρον ἐπὶ τὸ 
‘ ἄνω ἰέναι" τοῦτο yap μάλιστά ἐστι χαὶ τὸ δειχϑῆναι δεόμενον. τὸ γὰρ 

μὴ ἐπὶ τὸ χάτω ἐπ᾽ ἄπειρον ἰέναι τὰς χατηγορίας σχεδὸν προ φανὲς ἅπασι" 
τίς γὰρ οὐχ οἶδεν ὅτι ἔσχατα μὲν ἐν ταῖς κατηγορίαις τὰ ἄτομα, ταῦτα 
δὲ | xat’ οὐδενὸς heh jopsitat; εἰ μέντοι ἐπ᾽ ἄπειρον ἐνδέχεται ἐπὶ τὸ 52r 

80 ἄνω ἀνελϑεῖν ἢ οὗ i Ε 

ost 
δὲ χαὶ πραγματειωδέστερον. 

ὁ παραληφϑεῖσα ante 2 εἰς 

6 χαταφατιχαὶ --- ἀποφατιχαὶ R 
ρασμενάκις R Arist. 

vs. ὃ: πολλάχις RUa 1d 

om. R 24. 

om. Ra? 27 εἶναι Ra? 

29 post οὐδενὸς add. ἄλλου R 

οὔ Ua?: ἀνάγκη Ral 

25 ta—ta a 24 ἄπειρος, om. 

32 πραγματωδέστερον a 

χαὶ μέχρι πόσου, οὐ βᾷδιον συνιδεῖν. 

colloc. a 

28 ὅτι a: om. RU 

κατηγορεῖται a: 

τοῦτο οὖν 
ἔχνυσι διὰ πλειόνων ἐπιχειρημάτων, χαὶ πρῶτον μὲν λογικώτερον, ἔπειτα 

λογιχώτερα δέ φησιν ἐπιχειρήματα ὁ ̓ Αλέξαν- 

4 ἀνάγχη χαὶ οὕτως R 

8 πεπερασμένως Ua (re. n): πεπε- 

12 τε ὐμῦαν scripsi ef. ad 

zat RU: δ᾽ a Arist. 17 ἐπὶ ati. 

ἐπ᾿ a 25 ἐπὶ τὸ ---27 ἐπ᾽ ἄπειρον 
ὄντα R 

ἐλϑεῖν U 

ante τὰ add. 

χατηγορεῖσϑαι RU 30 
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. \ τ X ~ ΄ - = ’ 4 4 \ σ JEAN ὃρος τὰ ἀπὸ τῶν δρισμῶν, οἷς πρώτως χέχρηται" λαυβάνει yao ὅτι εἰσὶν 52r 
ὁρισμοὶ χαὶ ἔστιν ὀρίσασϑαι τὰ πράγματα, μὴ δείξας τοῦτο, ὅτι εἰσὶν ὃ 

δρισυοί, ὥσπερ ual ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν λογικῶν ἐπιχειρημάτων λαυβάνει 
: 

- ΄ (ed > , » ΄ ΄ ἂν “ΜΝ 

τοῦτο ὡμολογημένον, ὅτι ἔστιν ἀπόδειξις. O μέντοι φιλύσοφης EheYE μὴ 

8 διὰ τοῦτο λέγειν λογικὰ τὰ ἐπιχειρήματα" ἐναργὲς γὰρ ὅτι εἰσὶν ὁρισμοί, 

εἰ uy αἀχαταληψίαν εἰσαγάγωμεν. νῦν ὃξ ἴσυεν πῇ διαφέρει ἵππος av- 

ϑρώπου χαὶ πῇ χοινωνεῖ, χαὶ τὰ λοιπὰ ὡσαύτως" τοῦτο δὲ ἀπὸ τοῦ εἰδέναι 

τὰ “at οὐσίαν Exciotw xowa τε χαὶ ἴδια ὑπάρχοντα ἐξ ὧν οἱ ὁρισμοί. 
ἀλλ οὐδὲ λογιχὰ πάλιν ἔφασχε λέγειν τὸν ᾿Αριστοτέλη τὰ πιϑανὰ μὲν οὐχ 10 

10 a ὃὲ ἀλλὰ ta ἐξ ἀληϑῶν fey προτάσξων χαὶ ἀληϑῆ, οὐ μὴν τὰ ἀπο- 

δειχτιχὰ ἀλλὰ χοινότερα χαὶ δυνάμενα πλείοσιν ἐφαρμόσαι, δι᾿ ὧν οὐ τὰ xad” 

αὐτὸ όνον χατηγορούμενα ἀλλὰ χαὶ τὰ ὁπωσοῦν χατηγορούμενα δείχνυται 
\ ~ ~- Sy Ὁ» “py 7 2 \ a 5 τῷ \ 

τᾶ Sic απειρὴν TOOLOVTS, οἱὰ ἔστιν Ἢ απὸ τῶν ὁρισυῶν ὃξ ιςις, Ἢ χαι 

Ὡς Aa ἘΝ δ τὶ Φ wy 
4 σ ΄ \ 9 ~ 2 

ae TH χέχρηται. ὅτι γάρ, φησί, τὰ ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορούμεν 
Σ > w ~ aw 

15 οὐχ ἐνδέχεται Ex’ ἄπειρον χατηγορεῖσϑα!, δῆλον ἐντεῖ 

-S~ τοῦ ἀνθρώπου χατηγορεῖται τὸ ζῷον τὸ λογιχόν: τοῦ ὃξ ζῴου πάλιν ἐν τῷ τί 15 
aS " - ΄ 

ἔστι ees ται ἢ οὐσία, τὸ ἔμψυχον, τὸ αἰσϑητιχόν. ὅτι οὖν οὐχ ἐνδέχεται 
v Ω͂ > 

οὕτως ἐπ᾽ ἄπειρον προϊέναι, δείχνυσιν οὕτως. εἰ γινώσχομεν τὰ πράγματα. 

ἔχαστον δὲ are διὰ τοῦ οἰχείου ὁρισμοῦ, of GE ὁρισμοὶ ἐχ γενῶν 

20 χαὶ τῶν οἰχείων τοῦ πράγματος διαφορῶν, ἀναγχη δήπου, εἰ γινώσχουεν 

τοὺς ὁρισμούς, εἰδέναι ἕχαστον τῶν ἐν τῷ Aptoum παραλαμβανομένων, 

᾿ πάλιν διὰ τῶν οἰχείων ἐχάστου ὁρισμῶν παραλαυβάνοντας τό τε γένος ἑχάστου 20 

χαὶ τὴν διαφοράν. εἰ τοίνυν ἐπ᾽ ἄπειρον ἀνίασιν αἱ χατηγορίαι χαὶ πᾶν 
\ > σ΄ c ~ , x , ~ 

| τὸ ληφϑὲν ἔχει τι ἕτερον Eavtod χαϑολιχώτερον χαὶ γενικώτερον, γνῶναι 
i} eSNG Ie 9 SPINES x x INTs , Xx , , 2 \ τὴ | 25 ὃς ἕχαστον οὐχ πο gh UENO FEI ἐστὶ χαὶ 
} ees ΄ cet awit v oats ~ say Ν 7 » Sad So ok tives αἱ διαφοραί, τὰ ὃξ ἄπειρα διελθεῖν ἀδύνατον, ἀδύνατον apa 7 Opt- 

σασϑαί τι ἢ ὅλως γνῶναι. δεῖ γὰρ εἰς τὸ γνῶναι τὸν ἄνϑρωπον λαβεῖν 
| ΄ - ΄ σ 
᾿ τὸν ὁρισμὸν αὐτοῦ, τουτέστι τὸ γένος χαὶ τὰς διαφοράς, χαὶ τούτων ἕχαστον 

? , ? 
-- os 

ΤΑ - Ψ ~ 3 \ ~ >] 

(va yv@uev, τὸ αὐτὸ ποιῆσαι χαὶ ἐπ᾽ ἐχείνων ὡσαύτως, ual τοῦτο ἐπ᾿ 2% 
a ΄ v 5 ~ . v ~ Ν 

90 απειρὴν" EL τηινὺν τὸ απξιρὴν διελθεῖν αἀδύ VATOY, ἀδύνατον αρα γνῶναι τον 

ov 

" “ ΄ ΄ ‘4 σ ΄ wt C Ae 

avYowney ἣ ὑρίσασϑαι. ὥστε εἰ τοῦτο Ψεῦδος χαὶ ὀριζόμεϑα τὰ πράγ- 
|| | ix δ τ 93). 9~ ε wr ς ὟΝ 7 » Stein “Avie ΙΝ ἈΞ 

υατα XL ATV ὁριζομεϑα, αουνατον αρα ans απξεξιρὴν LEVEL TAS χατ τη 70- 

Ϊ 

] Ι ἐπὶ Ua οἷς πρώτως ἃ: ἃ πρώτως ἢ: tH πρώτω U διότι λαμβάνει, om. 

Ϊ γὰρ U εἰσὶν Ra: οἱ U 2 τοῦτο om. ἃ: τοῦ U 5 post yap add. εἶναι R 

] 6 ante ἵππος add. o Ua 7 ἀπὸ scripsi cf. ad vs. 1 et p. 165,9: ἐπὶ RUa?: ἐπεὶ a! 

] τοῦ Ua?: τὸ Ra! 9 ἀλλ᾽ οὐδὲ Ral, corr. U: ἄλλως δὲ a’, pr. U λέγειν ἔφασχε 

" R: ἔλεγε φάσχειν al post ἀριστοτέλη add. ἢ ἐφ᾽ ἑχάτερα R 10 τὰ alt. deleverim 

i 11 zai Z cf. p. 250,11: om. RUa οὐ Ua: zai R 13 οἷαί εἰσιν αἱ---δείξεις Ua 

13. 14 αἷς---πρώταις a 14 τινος om. ἃ 16 τὸ δὲ λογιχὸν τοῦ U 17 post οὖν add. 

ταῦτα ἃ 18 οὕτως prius om. ἃ γινωσχόμενα Ua post πράγματα add. εἰσιν ἃ 

| 21 post εἰδέναι add. zat a προσλαμβανομένων a 22 τὸν οἰχεῖον ---ὁρισυὸν a! 

| παραλαμβάνοντα R: παραλαμβάνεται a! τε om. Ra! 23 ἡ διαφορά al 

' és R: ets al ἀνίασιν al: ἄνεισιν RUa? 24 τι om. U 25 οὐχ om. R 

γένος τούτου R 27 δεῖ Z: δεῖν RUa 28 τοῦτο δὲ ἔστι U αἱ διαφοραί U 
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, ~ ἢ 

ρίας. τοῦτο οὖν τὸ ἐπιχείρημα λογιχὸν ἐχάλεσε, διότι πρῶτον μὲν 7 τῶν 52r 
ὁρισμῶν λῆψις τῆς λογιχῆς ἐστιν ἐφόδου, ἔπειτα, ὅτι τῷ αὐτῷ δείχνυμεν 
ὅτι οὐδὲ ἄλλη τῶν χατηγοριῶν ἐπ᾽ ἄπειρον πρόεισι. τὰ αὐτὰ γὰρ χαὶ περὶ 80 
τοῦ ποιοῦ ἐροῦμεν ual περὶ τοῦ ποσοῦ: χαὶ τούτων γὰρ ἣ γνῶσις διὰ τῶν 
ε΄ - \ “νὰ " ~ ΄ ~ , 5 ὁρισμῶν. διὰ τοῦτο οὐδὲ αἱ χατὰ τῆς οὐσίας τῶν ao ibaa χότων χατηγο- 

, rl be BY c , ~ ~ ρίαι ἐπ᾿ ἀπειρόν εἰσιν: εἰ γὰρ ἐχάστη τῶν χατηγοριῶν πεπέρ ρασται, χαὶ τὸ 
ἐχ πάντων δῆλον ὅτι πεπερασμένον ἔσται. 

Me a εἰ - -- Q- ~~ [ΟἹ ov p. 8811 Καϑόλου δὲ ᾧδε Aéyouev: πεῖν ἀληϑῶς τὸ 
Ἁ λευχὸν βαδίζειν χαὶ τὸ μέγα ἐχεῖνο ξύλον εἶναι. 

7. » “ >] a4 ΄ ΄ ΄ 10 ὑπειδὴ βούλεται δεῖξαι ὅτι οὐχ ἐπ ἀπειρὴν γίνονται at χατηγορίαι. 80 
διαίρεσιν πρῶτον ποιεῖται τῶν χατηγορουμένων, ποσαχῶς χατηγοροῦνται. 
΄σ \ vn 

OTSO χαὶ 107 μὲν ἐπηίησε᾽ νῦν ὃς ἐντελέστερον ἐπεξέρχεται τῇ διαιρέσει. 
Ἷ Ψ ~ ~ δύο γὰρ τούτων ὄντων ἐν τοῖς οὖσιν, οὐσιῶν te χαὶ συμβεβηχότων, ἣ οὐσία 

οὐσίας χατηγορεῖτα! ἡ σΡ} Ἐρήτὺς οὐσίας ἣ οὐσία συμβεβηχότος 7% συμ- 
’ὔ ΄ ’ wv 15 βεβηχὸς συμβεβηχότος. οἷον οὐσία μὲν οὐσίας, ὡς aay τὸν ἀνϑρωπον 

v = race y~ ~ NES INN 9 ΄, ΄ σ \ » ν ξίπωμεν εἰναι ζῷον" συμβεβηχὸς ὃὲ οὐσίας, ὡς ὅταν τὸν ἄνϑρωπον εἴπωμεν 40 
> ΄ ΣΡ αν o εἶναι λευχόν. χαὶ ταύτας μὲν ἁπλῶς χαλεῖ χατηγορίας- χατὰ φύσιν γὰρ F 

, 5 ’ ~ ἊΨ » TE χοινοτερα οὐσία τὴς μεριχωτέρας χατηγορεῖται χαὶ ἔτι τὸ συμβεβηχὸς 
τῇ 

ΟῚ , > ¢ a Le aN = ehie at) id ΄ X , σ τῆς οὐσίας" ἐν ὑποχειμένῳ γὰρ τῇ οὐσία ὑφίσταται τὸ συυβεβηχός. ὅταν 
20 GE ἢ οὐσία συμβεβηχότος χατηγορῆται, ὡς ὅταν ὉΠ} “to λευχὸν ἐχεῖνο 

7. Uae) ‘ AR: AU {als ΄, as ΄ σ ς ξύλον ἐστίν᾽, 7 5} ΠΩ - συμβεβηχότος, ὡς ὅταν εἴπωμεν “tH φαλαχρὸν 
ἐχεῖνο λευχόν ἐστι᾿, τὰ τοιαῦτα, φησίν, 7 οὐδ᾽ ὅλως λεχτέον χατηγορίας ἣ τὸ 
ὅλον τοῦτο χατὰ συμβεβηκὸς χατηγορίας ual παρὰ φύσιν χατηγορίας" οὐδὲ 45 

c ΄ - γὰρ πέφυχεν οὔτε συμβεβηχὸς συμβεβηχότι ὑποχεῖσϑαι οὔτε μὴν συμβεβη- 
x ~ >! Νὴ “Δ , _ χὸς οὐσία. διαιροῦσι 63 xual ταῦτα, χαὶ thy μέν φασιν ἰδιχώτερον τῷ οι 

‘ ‘ , ‘ XN χατὰ συμβεβηχὸς χατηγορίαν, τὴν συμβεβηχὸς συμβεβηχότος χατ τηγοροῦσαν 
(συμβέβηκε γὰρ τῷ φαλαχρῷ χαὶ λευχῷ εἶναι), τὴν δὲ παρὰ φύσιν, τὴν f 

5 δ᾽ 
’ ied 4 οὐσίαν συμβεβηκότος χατηγοροῦσαν: χυρίως yao αὕτη παρὰ φύσιν τὸ 

‘ ΄ ~ »} , ΕΣ πεφυχὸς ὑποχεῖσϑαι χατηγοροῦσα τὸ δὲ χατηγορούμενον ὑποτιϑεῖσα. ἐνδέ- 50 
80 χεται GE χαὶ συμβεβηχὸς συμβεβηχότος χατὰ φύσιν χατηγορεῖν. ὡς ὅταν -: t i} P4 io : 

τὸ χαϑολιχώτερον τοῦ μεριχωτέρου χατηγορῶμεν, οἷον τὸ λευχὸν χρῶμά 

2 τῷ ὕ: τούτω τῶ R: τούτω ἃ ὃ γὰρ αὐτὰ a 6 πεπεράσϑαι U 
7 πεπερασμένον ἔσται δῆλον ὅτι U 9 χαὶ τὸ «th. om. R ξύλον εἶναι Arist.: 
Inv. ord. ἃ: ξύλον ἐστίν U 11 ποιεῖται πρότερον U 12 ἐποίησε] ὁ. 19 p. 81524 sq. 
οἵ. p. 824820 13 03st, τῶν te οὐσιῶν a post zat add. τῶν Ua Ho οἷον RU: 

“al ἃ 15. 16 εἴπω τὸν ἀνϑῦρωπον ἃ 16 εἶναι om. U 16. 17 εἵπω λευχὸν 

εἶναι a 17 ἁπλᾶς U ante χατὰ add. uel Ua κατὰ φύσιν bis U 20 δὲ 

om. a κατηγορεῖται Ua φαμὲν RU: εἴπω a 21 ἐστὶν 7 RU: εἶναι a 

post συμβεβηκὸς add. δὲ a εἴπω a 01,98 τὸ λευχὸν ἐκεῖνο φαλαχρόν a! 

22 post τοιαῦτα add. δὲ ἃ ἢ prius om. Ra zhntéoy R χατηγορίας post 

οὐδὲ colloc. a 25 ἰδιχώτερον ead ἰδιχωτέραν RU: εἰδιχωτέραν a ante χατὰ 

add. zat Ua 28 post φύσιν add. ἡ Ua 29 to δὲ Ra: zat to U 

ὑποτεϑεῖσα a Ol χατηγοροῦμεν τῇ 
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ἐστι. χαὶ μήποτε οὐδὲ det ἐπὶ τούτων λέγειν συμβεβηχὸς συμβεβηχότος 
χατηγορεῖσϑαι: οὐδὲ γὰρ συμβέβηχε τῷ λευχῷ τὸ χρώματι εἶναι, ἀλλὰ [τὸ] 
χρῶμά ἐστι τὸ λευχόν, ὡς τὸ χαϑολιχώτερον τοῦ μεριχωτέρου χατηγο- 

ρεῖται [δέ]. διότι οὐχ ἂν λέγοι τις συμβεβηχὸς συμβεβηχότος | χατηγορεῖσϑαι. 52v 

5 διέλωμεν τοίνυν τὸ μόριον τοῦτο δίχα ual φήσωμεν, ὡς ὅταν eae os 
7+ 

' 

ἄλλης χατηὶ yoptas συμβεβηχὸς ἄλλου συμβεβηχότος χατηγορῆται, ἢ χατὰ 

συμβεβηχότος χατηγορῆται, ἢ παρὰ φύσιν γίνεται ἢ χατηγορία, ὡς ὅταν ἐξ 

~ 

φύσιν, ὡς ὅταν ἄμφω ἐχ τῆς αὐτῆς. τοσαυταχῶς οὖν τῶν χατηγοριῶν 

λεγομένων ζητοῦμεν νῦν περὶ τῶν χατὰ φύσιν χατηγοριῶν, αἵτινες χαὶ 5 

10 χυρίως εἰσὶ xatyyoptar, εἴτε ἐπ᾽ ἄπειρον αὗται προέρχονται εἴτε μή. 
σ >) x , 

a ὅμως Ex περιουσίας ὅτι οὐδὲ τὰς ΣΕ φύσιν χατηγορίας 

metpov προελῦεϊῖν. 
[Ὁ » τὰ Pad ς- AS a o a R - 

Ne on 

“᾿Καϑόλο ov δὲ ὧδε λέγομεν" ἔστι yap εἰπεῖν Bs τὸ λευχὸν 
5 , b) --ς - ‘ ΄ 

βαδίζειν. χαϑόλου, ἀντὶ tod χοινῶς᾽, περὶ πάσης εἴπωμεν χατηγορίας, 
\ 15 ποσαχῶς λέγεται. τὸ δὲ λέγειν τὸ λευχὸν βαδίζειν ovuBeByuds ἐστι 

συμβε βηκότος χατηγορεῖν: τούτου ὃς οὐδὲ ἐμνήσθη πρότερον. τὸ OE ν 
> ~ Pa - » , ΄ \ 

wat τὸ μέγα Exetvo ξύλον εἶναι οὐσίαν ov ee τὸ μὲν γὰρ 
΄ ~ ~ \ δ - Στ ς 

μέγα τοῦ ποσοῦ, τὸ δὲ ξύλον τῆς οὐσίας. τὸ δὲ χαὶ πάλιν τ 
\ . 

ὃ ξύλον μέγα 10 
> \ 3 ’ A “Ἢ 5 / >. , ~ wv 

εἶναι συμβεβηχὸς οὐσίας. τὸ δὲ οὐσίαν οὐσίας χατηγορεῖν, οἷον τὸν ἀν- 

20 ϑρωπον ζῷον εἶναι, νῦν mapyxev ὡς nom εἰπὼν ἐν οἷς ἀρτίως ony “ἐπὶ 
, > /a~ 

μὲν οὖν τῶν ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορουμένων δῆλον. (δῆλον) οὖν ὅτι ὡς 

σαφὲς παρῖῆχεν. 

τ vr 5. wy Φ a 2 a o ἊΝ pa πὶ = G © < a ῶ» 45 Ox 
2 
2 Mv x [0] oe < ἴω] συν | 

1άρ ἐστι κατὰ φύσιν, τὸ δὲ παρὰ φύσιν. 

2 τὸ prius R: τῷ Ua τὸ alt. delevi 3 τὸ alt. om. U ante χατηγορεῖται 

add. οὐ Ua? 4 δέ delevi διότι---λέγοι τις (λέγοιτό τι R) RUa?: ody ὡς a! 

κατηγορεῖσθαι RUa?: ἀλλ᾽ ὡς χαϑολιχώτερον μεριχωτέρου al 5 διαιροῦμεν οὖν Ua? 
φήσομεν R 6 ὡς om. R 7 κατηγορεῖται a 8 post αὐτῆς add. wat 

χατηγορίας a 10 προέρχονται αὖται U 12 ἐλϑεῖν R: ἀνενεγχεῖν al 

13.14 lemma om. a 13 ἀληϑὲς U 14 χαϑόλου om. R CBS 

(πως R)—xartyyoptas RU: οὖν φησι περὶ πάσης κατηγορίας λέγομεν a 16 τούτου---πρότερον 

RUa?: διὸ zat τούτου ἐυνήσϑη πρῶτον a! πρότερον] cf. ad p. 235,12 16.17 τὸ δὲ 

χαὶ scripsi: zat RU: τὸ δὲ λέγειν ἃ 17 post οὐσίαν add. κατὰ Ua post 

συμβεβηκότος add. xatyyopet a 18 τὸ δὲ alt. a: τὸ U: om. R χαὶ πάλιν τὸ R: 

om. Ua 19 εἶναι Ra: ἔστι U post συμβεβηκὸς add. τῆς a 20 δὴ U 

ἐν οἷς ἀρτίως Ra: καὶ ἐνθεὶς ἄρτι U 21 μὲν om.a οὖν us om. Ua δῆλον 

alt. addidi οὖν alt. a: om. RU ὅτι om. U 23 δὲ R 24 οὕτω 

μὲν ἃ: οὕτως RU εἶναι μέγα Ra 25 ὡς--- ξύλον εἶναι ἃ: om. RU 

χατὰ τὰῦ τὰ μὲν---20 τὰ U 
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Ls 4 \ ‘ \ ~ 5 p. 834 Ὅταν μὲν γὰρ τὸ λευχὸν εἶναι φῶ ξύλον, τότε λέγω ὅτι 52v 
Σ ,ὔ __ Ks ἌΝ 

ᾧ συμβέβηχε λευχῷ εἶναι, ξύλον ἐστίν. 
ΤΠ" ’ >) 53 Ἁ Ἁ ΄ ΄ τ κα ~ per ~ Γ[ουτέστιν οὐχ αὐτὸ τὸ λευχόν φημι ὑποχείμενον εἶναι τῷ ξύλῳ (τοῦτο 

\ 27 ae) ε , ᾿ καὶ - 7 γὰρ ἀδύνατον), ἀλλ' ὅτι ἢ οὐσία 7] συμβέβηχε τὸ λευχόν, αὕτη ξύλον ἐστί. 

\ wv 

5 p.8387 Kat yap οὔτε λευχὸν ὃν οὔϑ᾽ ὅπερ λευχόν τι ἐγένετο 90 

ξύλον. 
oy Β] > , ΄ “ \ Exetén τὰ ὑποχείμενα τοῖς χατὰ φύσιν χατηγορουμένοις ἢ ὅπερ τὸ 

z σ χατηγορούμενον ἐστὶν ἔχαστον ἣ ὅπερ τὸ χατηγορούμενόν τι (οἷον ὁ ἄν- 
ὧν ὕρωπος λέγεται ζῷον εἶναι, χαὶ ἔστιν ἀἄνϑρωπος 7 ὅπερ ζῷον 7, ὅπερ 

10 ζῷόν τι. ὅταν γὰρ ἐξισάζωσι τό te ὑὕποχεί ξνον χαὶ τὸ χατηγορούμενον, 
τότε ὅπερ τὸ κατηγορούμενον ἐστὶ χαὶ τὸ ὑποχείμενον" οἷον ὁ ἘΠ τ τοῖς vod 30 

: ζ ἥμης δεχτιχός, χαὶ [γὰρ] 6 ἄνϑρωπος ὅπερ τὸ νοῦ χαὶ ἐπιστήμης «= R ba [ow A = a a 

\ > \ δεχτιχόν. τὸ αὐτὸ χαὶ ἐπὶ τῶν ἀτόμων" οἷον λέγεται τὸ προσιὸν ἄνϑρωπος 
> . “Ooo » ¢ “oo » ( ΄ ca , \ ’> εἶναι, χαὶ ἔστιν ἢ ὅπερ ἀνϑρωπος ἢ ὅπερ ἀνϑρωπός τις. ὁμοίως χαὶ τόδε 

5 ΄ » Δ Vv “ o \ a) σ 2. \ ~ =r 15 λευχόν ἐστι, χαὶ ἔστιν ἢ ὅπερ λευχὸν 7 ὅπερ λευχόν τι), διὰ τοῦτο οὖν 
σ τ » Lan wv σ A Vv φησιν ὅτι, ὅταν εἴπω τόδε τι λευχὸν ξύλον εἶναι, οὔτε ὅπερ λευχὸν οὔτε 

ὅπερ λευχόν τί φημι ὑποχείμενον εἶναι τῷ ξύλῳ (οὐδὲ γὰρ πέφυχεν ἢ 30 
» 

_ re. 4 ~ ΕῚ , ΄ -» 5.) ὩΣ 5» ~ κι Q Lia) - ποιοτὴς τῇ οὐσίᾳ ὑποχεῖσϑαι), ἀλλ ὅτι ἐχεῖνο ᾧ συμβέβηχεν εἶναι 
λευχῷ, τοῦτο ξύλον ἐστίν. εἰ δὲ τοῦτο, χατὰ συμβεβηχὸς ἄρα φαμὲν τὸ 
Δ ἂν prs πος . Tek \ ΄ a7 ΄ \ , 20 ἀξυχὸν ξύλον εἰναι, χαὶ ἔστι χυριώτερον παρὰ φύσιν, διότι ἢ χατὰ φύσιν 
>) ,ὔ , 

ἀντέστραπται ταξις. 

a ¢ τι { p. 8819 “Ὅταν δὲ τὸ ξύλον λευχὸν εἶναι φῶ, οὐχ ὅτι ἕτερόν τί 
ἔστι λευχόν, ἐχείνῳ 6& συμβέβηχε ξύλῳ εἶναι. 

> σ σ " X Y > v 

Οὐχ ὥσπερ, φησίν, ὅταν φῶμεν τὸν μουσιχὸν λευχὸν εἶναι, ἄλλο tr 
\e ‘ ‘ i ry ‘ ‘ 

Lo or 
΄ ~_C ΄ - ~ σ ana oe δον 
ὑποχεῖσϑα! φᾶμεν τῷ λευχῷ. περ συμβέβηχεν εῖνα!ι μουσιχόν. χαὶ Ole. 

> 4 ‘ , ied ΣΧ A 

WO tvat λέγομεν χατὰ συμβεβηκός, οὕτω ON χαὶ τοῦτο χαὶ τὸν μουσιχὸν λευχὸν ε 

ὅταν εἴπωμεν τὸ ξύλον λευχὸν εἶναι, ἕτ EDDY τί φαμεν stvar ὑποχείμενον 40 

τῷ λευχῷ, ᾧ συμβέβηχεν εἶναι ξύλῳ, GAR αὐτὸ ὅπερ ξύλον ἐστὶν ἢ ὅπερ 

1 μὲν om. U τότε Ra, pr. U: τοῦτο corr. U 2 post εἶναι add. τοῦτο U 

3 αὐτῶ τῶ λευχῶ U ἑπόμενον εἶναι τὸ ξύλον Ua? 4 ὅταν R 8 an τοῦ 

zatyyooouvevou? cf. p. 241,10 9 ante ζῶον alt. add. τὸ a 10 yap om. R 

11 τότε τὸ ὑποχείμενόν ἐστιν ὅπερ xal τὸ χατηγορούμενον a 12 γὰρ delevi 

post avdownos add. αὐτό ἐστι a 13 τὸ αὐτὸ RU: τοῦτο a ante οἷον add. 

7a OU ὁ ἐπιὼν U 14 τι U post ὁμοίως add. δὲ R 15 ἣ ὅπερ 

λευχόν τι --- 20 ξύλον εἶναι iterat R 10 ὅπερ λευκὸν οὔτε om. U 18 ὅτι a: 

ὅταν RU 20 χυριώτερον RU: χυριωτέρα ἡ χατὰ φύσιν τῆς a 23 ἐκεῖνο a 

24 οὐχ ὥσπερ (ὅπερ Β) -- φῶμεν RUa?: ὅταν φησὶν εἴπωμεν a! εἶναι om. U: οὐχ 

ὅπερ λευχὸν λέγομεν a! 25 ᾧπερ---μουσιχῷ fort. recte a! οἵ. vs. 28 vat om. a! 

26 τὸν seripsi: τὸ libri εἶναι Ua?: ἐστι Ra! χατὰ συμβεβηχὸς λέγομεν a! 
27 ante ἕτερόν add. οὐχ Ua 28 ξύλον (post εἶναι) a αὐτὸ (76) conicio 
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> ΄ 
! . 

Ps x 5 \ 9:2 πν ns \ is τὰν ΘᾺ rs 5) , ΒΩ 

ξύλον τι, φαμὲν λευχὸν εἶναι" αὐτὴ {ap 7% τοῦ ξύλου οὐσία ὑπόχειται τῷ 52V 

λε Ξυχῷ. 

7 ‘ ~ ~ l4 ov aed ~ 

p- 88214 Εἰ δὴ δεῖ νομοϑετῆσαι, ἔστω τὸ οὕτω λέγειν χατηγορεῖν. 

Ἐπειδὴ μὴ ἐφρόντισαν οἵ τ τῆς διαφορᾶς τῶν οὕτω χατηγορηυ- 45 

5 μένων ϑέσϑαι ὀνόματα, διὰ τοῦτο αὐτὸς ὀνοματοϑετεῖ, ὅπερ χαὶ ἐν ταῖς 

Κατηγορίαις ἐποίησεν ἐν τοῖς περὶ τῶν πρός τι λόγοις, πηδαλιωτόν τι ὀὄνο- 
υάσας χαὶ πτερωτὸν χαὶ χεφαλωτὸν χαὶ τὰ τοιαῦτα. 

p. 88218 ‘Yroxet(odw δὴ τὸ χατηγορούμενον χατηγορεῖσϑαι ἀεί, 

οὗ χατηγορεῖται, ἁπλῶς, ἀλλὰ μὴ κατὰ συμβεβηχός" οὕτω γὰρ 

10 αἱ ἀποδείξεις ἀποδειχνύουσιν 

Διελὼν τὰ χατηγορούμενα ποσαχῶς χατηγορεῖται χαὶ εἰπὼν ᾿ εἰ Get νομο- 50 
v 

ϑετῆσαι, ἔστω τὸ μὲν ἁπλῶς χατηγορεῖν, τὸ OF ἢ μηδ᾽ ὅλως χατηγορεῖν 

ἢ χατὰ συμβεβηχός", πλατύτερον ἐπεξ αν τὸ προχείμενον ἀναλαμ- 
> ΄ - Ξ 

βάνει τὸν λόγον χαὶ τοῖς χατὰ μέρος ἐπεξέρχεται. φησὶν οὖν ὅτι ὑποχείσϑω 

15 δὴ ταῦτα εἶναι τὰ χυρίως χατηγορούμενα ὅσα μὴ χατὰ συμβεβηχὸς χατη- 
ar ~ >) \ , ~ . 

γορξιται. τὸ ὃὲ GEL προσέϑηχεν οὐχ ὅτι ὃδεὶ τὸ χατη "Ἰορούμεν ον ἀεὶ χατὴς 

‘ 

lf 

χυρίως ἐστὶ χατηγορούμενα. τίν 
v> 

3 

γορεῖσϑαι, ἀλλ᾽ ὅτι ἀεί, ὅσα μὴ χατὰ συμβεβηϊχὸς χατηγορεῖται. ταῦτα 53 

a δὲ ταῦτα, ἤδη φϑάσας ε τὶ @ ̓ς τὰ 
ΟΣ 

φῳ 92 

Qa Ὁ My < 

~ {fe 5) ~ 5 ~ ~ ΄ ἊΝ \ 

τῷ τι εστι τῶν οὐσιῶν χατηγόρξιται ἣ συμβέβηχε ταῖς οὐσίαις. Ott OF τὰ 

, ~ ΄ > , 5 > wa \ ς 

90 ὭΣ χατ ΠΣ ταῦτα ἐστι, δείχνυσιν ἐν οἷς φησιν οὕτω γὰρ αἱ 

Sao Wass a3 ΣΡ ΣΕΥ ee Say Men Gace Fa KS Ree p. 83821 στε Ἢ EV τῷ TL ἔστιν Ἢ OTL ποιὸν Ἢ ποσὸν χαὶ τᾶ ECHS. 

a) ‘ ΄ 5 > /F ~ ? 3 Α Εἰ γὰρ αἱ ἀποδείξεις τὰ ὑπάρχοντα τοῖς πράγυασιν ἀποδειχνύουσι, 
> , bl . > \ ms \ lee >) ~ 5 a Ἁ Ἃ 

τοῦτο ὃ ἐστὶν ἢ τὸ τί ἐστι τῶν πραγμάτων, λέγω δὴ τοὺς ὁρισμούς, ἢ τὸ 
~ 5 ~ ” \ κι v ~ was > co 

25 ποιὸν τῶν οὐσιῶν 7 τὸ ποσὸν τινα τῶν ἄλλων χατηγοριῶν (οἷον ὅταν 
~ > , \ ΄ ~ ΄ 

μὲν ζητῶμεν, εἰ τύχοι, περὶ οὐρανοῦ, πότερον ἐχ τῶν τεσσάρων στοιχείων 
, , 5 τ » σ 

συνέστηχεν ἣ ἕτέρας τινός ἐστι οὐσίας, τό τί ἐστιν αὐτοῦ ζητοῦμεν" ὅταν 

1 post ξύλου add. τουδὶ U ὃ δεῖ δὲ U ὀνοματοϑετῆῇσαι U (yp. ὀνοματοϑετῆσαι D p) 

5 ὀνοματοποιεῖ U ὥσπερ a 5.6 ἐν ταῖς Katny.] c. 7 p. 7212 6 ἐν 

(om. R) τοῖς---λόγοις RUa?: χατὰ τοὺς---λόγους a! τῶν Ua": τοῦ Rat ἐπί ει U 

ut alt. U: σὸ ND a 8 χατηγορεῖσθαι τὸ χατηγορούμενον U 9 post χατηγο- 

ρεῖται add. xata φύσιν R 11 εἰπεῖν R 11.12 δεῖ δὲ ὀνοματοϑετῆσαι, om. εἰ Ua? 

12 χατηγορεῖν alt. post 13 συμβεβηχὸς colloc. α΄: utroque loco habet R 13 ἡ RUa?: 

ἀλλὰ al 14 ἐπεξέρχεται RU: ἐνδιατρίβει asterisco notatum, cui tamen in mantissa 

nibil respondet a 16 τὸ G2—17 χὰἀτηγορεῖται om. R 18 εἶπεν] p. 8914 

22 ὅτι om. ἢ 23 τοῖς R: ἐν tots Ua 24 τὸ prius RU: ἐν τῷ a 
of U : ς - De ae ’ ΜᾺ ᾿ > 5 hee} ~ “27. “ 20 ν εἶναι post ὁρισμούς add. οἵτινές εἰσι xat οὐσίαν τοῖς ὁριστοῖς a “Ὁ post 

viv add. yap U περὶ οὐρανοῦ εἰ τύχοι αὶ 
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o7 o- 
, aw - ied wv ~ ΄ co Ow 

ἤτερον σφαιροειδής ἐστιν 7 ποῖον ἕτερον ἔχει σχῆμα, τὸ ποιόν" ὅταν 53! 

on 

- ὦ“ 

(née ξρον) ἄπδιρος ἣ πεπερασμένος, τὸ ποσόν: ὅταν ὃὲ πότερον πάντα τὸ 
» - ’ 7 v ao os. ΄ ~ 

τὰ ὄντα ἐντὸς αὑτοῦ περι i, τὸ πρός τι’ ὅταν GE πότερον ὃρᾷ εἰς 

τῇδε 7 οὔ, χαὶ δρῶν ὅρα χαὶ ἀντιπάσχει 7) οὔ, τὸ ποιεῖν χαὶ τὸ εὶ Q- 

, in) “292 »" " > ‘ ~ 4 ~ 

5 πάσχειν: ὅταν O& πότερον ἀΐδιος 7 οὔ, τὸ ποτέ χαὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν 
ὡσαύτως), εἰ τοίνυν περὶ ταῦτα μὲν πᾶσα ἀπόδειξις, ταῦτα ὃξ τῶν οὐσιῶν 

σ - . a? Ἁ " , ~ ‘ ΄ » ‘ 

χατηγορεῖται, λέγω δὴ οἵ τε ὁρισμοὶ χαὶ τὰ μέρη αὐτῶν χαὶ at λοιπαὶ 

χατηγορίαι. ἐοίχασι ταῦτα εἶναι! τὰ χυρίως χατηγορούμενα. ὅτι OF τοσαῦται Id 
i iy b) iy ΤΙ ‘ 

΄ ΄ ΄ er ~ ~ 5 , ~ ~ . 

OVOY αἱ χατηγορίαι αἱ χατὰ τῶν οὐσιῶν λεγόμεναι, ἐχ τῆς ἐπαγωγῆς hau- 
i ᾿ 3 i ‘ i ϊ 

΄ , ~ 5 ΄ ΄ , ΄ 

10 βάνει" ὃ γὰρ ἂν εἴπῃς τῶν ὄντων, πάντως ὑπὸ μίαν τούτων ἀναγεται. 
ν ΄ ΄ ~ , 

τί οὖν; οὐχ ἀποδείχνυσιν ὃ γεωμέτρης τὰ συμβεβηχότα τοῖς σχήμασιν, οἷον 

ὅτι τοῦ τριγώνου αἱ τρεῖς γωνίαι δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσαι, χαὶ ὅτι τοῦ χύχλου 

αἱ ἀπὸ τοῦ aon ἴσαι, χαὶ ὁ ἀριϑμητιχὸς τὰ τοῖς ἀριϑμοῖς συμβαίνοντα; 

πῶς οὖν οὐχὶ συμβεβηχότα συμβεβηχόσιν ἀποδειχνύουσι; φαμὲν οὖν ὅτι 20 
΄ - Ie “Ὁ. 

15 ταῦτα, εἰ χαὶ χατὰ συμβεβηχὸς ὑπάρχει τοῖς σχήμασιν, ἀλλ᾽ ἔστι συμπλη- 
, Sew, \ > - \ 2 -“- ~ 

ρωτιχὰ τῆς οὐσίας αὐτῶν χαὶ οἷον εἰδοποιοὶ διαφοραί, αἷς χωρίζονται τῶν 
a ΄ > ~ > , > y i) lave \ ε ΄ 
ἄλλων. οἱ οὖν ταῦτα ἐπισχεπτόμενοι οὐ τὰ. χατὰ συμβεβηχὸς ὑπάρχοντα 

. - ΄ > eS “ Ξ Saw, o » 
TOUS OY TUGAGLY ἐπισχέπ τονται ἀλλ αὐτὴν τὴν ὑπᾶρςειν αὕτων, OTWS cyst, 

, , ») ΄ Vas wes 

χαὶ Ex τίνων συνεστήχασιν. ὥσπερ γὰρ ody ὡς ἄλλῳ ἄλλο τι ὑπάρχει 

‘ 

Pew) 

SAC , X ~ Wag > \ ἊΝ NG ᾿" > 
20 τῳ ανϑρώπῳ τὸ VOU χᾶι ἐπ τιστήμης ὀξχτιχον Ἢ το Uv tov if ice τῶν ev 

~ Cee? . ~ 5 5 

THD hoy αὐτου, αλλ EX τούτων συμ, ξ 
5 ~ ied ‘ , 5 - 

πληρουτα', OUT χαὶ O χύῦχλος Ex 2 

~ e [4 \ , / \ 

πάντων τῶν πο τ ΤῊΣ ἐν αὐτῷ ϑεωρεῖται. ὁμοίως χαὶ τὸ τρίγωνονί. ἐπεὶ 
Ἁ » \ 

τρίγωνον) οὐχ ἂν εἴη ὃ μὴ ἔχει τὰς τρεῖς γωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ἣ τὰς 
~ x5 49 v \ τ 

δύο πλευρὰς τῆς λοιπῆς μείζους, GAN εἴ τι τούτων χωρισϑείη, εὐθὺς χαὶ τὸ 
Ἵ Δ v 5 es \ Span , ς , oa 5 ~ 

Stvae τρίγωνον αἀπόλλυτα!. χαὶ ETL TAVTWY WOAUTWS. TAHY OTL EXELVO Lo or 

sd seg EA Aaa =); προφανές, WS οὐδεμία ἐπιστήμη 7 συμβεβηχότα συμβεβηχόσιν ἀποδείχνυσιν,. 

οἷον τῷ τριπήχει, εἰ τύχοι, τὸ λευχόν, ἣ τροο οὐσίαν, ὡς τῷ λευχῷ 
po 45 σ ρος Fe \ U4 = = ΄ ~ on: τὸ ξύλον. ὥστε δῆλον ὅτι παρὰ φύσιν χαὶ χατὰ συμβεβηχὸς αἵ τοιαῦται 20 

i ᾿ rs t 
, > ΄ > ” ~ 5» 

χατηγορίαι. ἀπορήσεις δ᾽ ἄν τις πῶς φησιν ἀποδείξεις τὰς δειχνυούσας 
\ = ΄ wn) “ Oo ΄ v 

30 τὰ συμβεβηχότα ταῖς οὐσίαις, οἷον ὅτι ἢ γῇ σφαιροειδὴς ἣ ὅτι τάσδε ἔχει 
Ω͂ Ἁ , ied x 

TAS TOLOTYTAS, YOYOas, εἰ τύχοι. 7, ξηρᾶς. χαι © We) ὅτι οὕτω δείχνυσιν 

ὃ φυσιχὸς ὅτι σφαιριχὴ ἢ γῆ; οὐχ ὡς xaP αὑτὸ οὐδὲ πρώτως ὑπάρχοντος 

1 σφαιροειδὲς R post ποῖον add. τι ἃ 2 πότερον prius addidi 2.3 πᾶντα 

τὰ ὄντα RUa?: τῶν al 3 αὐτοῦ libri περιέχει 7) οὔ scripsi: περιέχη ἣ οὔ Ua?: 

ἔχη ἣ οὔ R: αἵτιός ἐστι al ὃ. 4 εἰς τόδε ἃ 4 δρῴη ἃ ἄρα libri “at 

alt. RUa?: ἢ a! 5 post λοιπῶν add. δὲ Ra 9 μόνον seripsi: μόναι libri 

10 εἴποις a 12 ὅτι prius om. R post ἴσαι add. εἰσὶν a 12.13 xat ὅτι at ἀπὸ 

τοῦ χέντρου TOD χύχλου ἐπὶ τὴν περιφέρειαν ἴσαι εἰσί a 14 οὐ ἃ φανερὸν οὖν ἃ 

15 καὶ om. Ra ἀλλὰ, OM. ἔστι ἃ 10 αὐτῶν add. U? post αὐτῶν add. εἰσι a 

21 συμπληροῦνται U 22.23 ἐπεὶ τρίγωνον addidi 24 χωρισϑη R post 

χωρισϑείη add. τοῦ τριγώνου a 25 ἀπόλλυσι ἃ 26 ἢ a? συμβεβηκότα als 

συμβεβηχὸς R: συμβέβηχε Ua? συμβεβηκότι R: συμβεβηχός τι a” 27 συμβεβη- 

χότος R τῷ alt. om. ἃ 28 τὸ om. R 29 ἀποδείξεις φησὶ a: φησιν om. R 

31 ξηρὰς εἰ τύχοι 7) ψυχράς R: ψυχρὰς ἣ ξηρὰς εἰ τύχοι a post ὅτι add. ἤτοι Rh 



240 PHILOPONI IN ANALYT. POST. 1 22 [Arist. p. 83421. 24] 

τῇ οὐσίᾳ τῆς γῆς τοῦ τοιούτου σχήματος, GAR ὡς ἁπλῶ 
τῆς γῆς δειχνὺς ὑπάρχον τὸ σφαιροειδές. ἀμέλει xdv ἔτ 

σχήματι 53° 

em τις ἦν γῇ ὦ 
χαὶ τὰ αὐτὰ περὶ αὐτὴν συνέβαινεν ἅπερ χαὶ περὶ ταύτην, οὐδὲν ἧττον 

- 
ως 

τ 
Ξ Ψ 

ν >] VY , ‘ >. ΄ ΄ ~ \ 

ἔδειξε χαὶ ἐχείνῃ τὸ σφαιροειδὲς se ie τῷ Teg σχήματι ap γῆς xa 

S=* 5 αὑτὸ τὸ σφαιροειδὲς ὑπάρχει. 7 οὖν διὰ τοῦτό φησιν ἀποδείξεις τὰς περὶ 
τὰ συμβεβηχότα ταῖς οὐσίαις χαταγινομένας ἐπιστήμας 7, ὅπερ χαὶ μᾶλλον, 

χοινότερον ἔοιχε τὸ τῆς ἀποδείξεως ἐνταῦϑα εἰρηχέναι ὄνομα χαὶ οὐ χατὰ | 

τὰ πρόσϑεν αὐτῷ περὶ αὐτῆς διωρισμένα, ἵνα πᾶσαν ἁπλῶς δεῖξιν ary dy 

yar ἐξ ἀληϑῶν προτάσεων ἀπόδειξιν ἐνταῦϑα ἀχούσωμεν, ὥσπερ χαὶ τοὺς 40 
10 ῥήτοράς φαμεν ἀποδειχνύειν χαὶ τοὺς γραμματιχοὺς ἁπλῶς, ἐὰν ἀληϑῶς τι 

ἀποδειχνύωσιν. 

83294 Ἔτι τὰ μὲν οὐσίαν σημαίνοντα ὅπερ ἐκεῖνο ἣ ὅπερ 
΄ 

ἐχεῖνό τι σημαίνει χαϑ'᾽ οὗ χατηγορεῖται. 
- 

Κατὰ χοινοῦ προσυπαχούξιν δεῖ τὸ “ὑποχείσϑω᾽. (ὑποχείσϑω) οὖν 
΄ ~ , A ~ A ΄ Teel σ σ 5 ΝΣ ~ ’ 

15 ἡμῖν, φησί, χαὶ τοῦτο χαὶ oe Sipe σϑω ὅτι, ὅταν τι οὐσιωδῶς χατηγορῆταί 
τινος, τὸ οὗ χατηγορεῖται a ὅπερ τὸ χατηγορούμενον ἐστὶν 7 ὅπερ ἐχεῖνό 4 

\ v δ dhs a δὴν Ἂς < σ ΄ τ' = v 

τι. εἴπομεν δὲ ἤδη περὶ τούτου. ἐὰν μὲν γὰρ εἴπω ὅτι ὁ Lwxpatys av- 

o- 
Lee b} Ἃ ας ae ἂν ‘ ps ΄ = A 5 I~ ΄ fre 

ϑρωπός ἐστιν 7 ζῷον, εἰ μὲν πρὸς τὸν Oprotixov ἀπίδω λόγον, ὅπερ τ 

χατηγορούμενόν ἐστι, τοῦτό ἐστι χαὶ τὸ ' i μέντοι ὡς γένος 
90 ἢ εἶδος τὸ χατηγορούμενον ϑεωρήσω, ὅπερ τι ζῷον 7 ὅπερ τις ἀνῦρω- 

2 fort 

ba | Φ x Ὧ Lond τ: (ἢ < Φ < 
τ o τὰ 

) 

΄ πος ἐστὶν ὁ Σωχράτης. ἔχει δέ τινα ἢ λέξις ἀχατάλληλα. 50 
»1.5 , Ὁ - Ett τὰ μὲν οὐσίαν σημαίνοντα, φησί, δηλονότι τῶν χατηγορουμένων 

ὅσα οὐσίαν σπάνει ὅπερ ἐχεῖνο ἣ ὅπερ ἐχεῖνό τι ὙΠ 30 xa¥ οὗ 
χατὴη ὙΡΕΙΣ αι. δόξει γὰρ λέγειν ὅτι τὸ χατηγορούμενον ὅπερ τὸ ὑποχείμενον 

1 ΓΕ ΕΠ RUa?: τοῦ σφαιριχοῦ σχήματος τῇ γῇ a} post ἁπλῶς add. τοιαύτης a 

post σχήματι add. οὔσης a 2 δειχνὺς scripsi: δείχνυσιν RUa 2.3 ἦν γῆ zat 

RUa?: τὴν οὐσίαν ἣν ἣ γὴ a! 3 post αὐτὰ add. δὲ al αὐτῶν (ante συνέβ.) a? 

4 yap scripsi: δὲ RUa 5 post ἀποδείξεις add. εἶναι a 8 πρόσϑεν] c. 6 

p. 7405 sq. 9.10 χαϑὸ φαμὲν χαὶ τοὺς ῥήτορας a 14 ἐπὶ ὑπαχούειν pr. U, 

corr. U? ὑποχείσϑω alt. addidi οὖν om. Ra 15 φησί om. a δμολογείσϑω 
U: ὡμολογείσϑω a χατηγορεῖταί a 16 εἴπομεν] p. 237,7 sq. 17 6 om. R 

18 ἐπὶ U 20 post tt add. ἐστι Ua 21 60m. R post σωχράτης add. ἢ xat 
οὕτως. εἰ μέν ἐστι τὸ ὑποχείμενον εἶδος, λέγεται ἁπλῶς χαὶ χαϑόλου ὅπερ τὸ χατηγορούμενον, ἤτοι 

τὸ γένος. εἰ δέ ἐστι τὸ ὑποχείμενον ἄτομον, τότε λέγεται μετὰ προσδιορισμοῦ ὅπερ τί τὸ χατη- 

γορούμενον. τὸ γὰρ τί προσχείμενον, παραστατικόν ἐστι τῆς τοῦ ὑποχειμένου ἀτομότητος a! 

21 te Ua! post τινα add. ἑξῆς R, post λέξις al ἀχατάλληλον 7 λέξις al 

22—p. 241,2 ἔτι-- τὴν λέξιν RUa?: δοκεῖ γὰρ ἐναντία λέγειν οἷς βούλεται. βούλεται μὲν γὰρ εἰπεῖν 

ὅτι τὸ ὑποχείμενον, ὅπερ τὸ χατηγορούμενόν ἐστιν. ἣ ὅπερ τί. δοκεῖ διὰ τῆς συνϑήχης τῶν ese 

τὸ ἐναντίον λέγειν μᾶλλον. τουτέστιν, ὅτι τὸ κατηγορούμενον, ὅπερ τὸ ὑποκείμενόν ἐστιν. 

ἢ ὅπερ τί. χαϑ'᾽ ὑπερβατὸν δὲ τῆς λέξεως ἀναγινωσχομένης, ἔσται ἣ τοῦ ῥητοῦ διάνοια κατὰ 
τ 

τὴν ἑαυτῆς ἀκολουϑίαν ἀποδεδομένη. ἔχει δὲ οὕτως. τὰ μὲν οὐσίαν σημαίνοντα, σημαίνει 
Μ a 4 - A ~ ‘ ’ - ἤτοι δηλοποιοῦσι καὶ παριστῶσιν ὅτι ἐκεῖνο τὸ ὑποχείμενον, δηλονότι χαϑ᾿ οὗ χατηγορεῖται 

οὐσιωδῶς, τὸ χατηγορούμενόν ἐστιν ἁπλῶς, ὅπερ ἐχεῖνο. ἢ ὅπερ ἐχεῖνό τι a! 22 post 

μὲν add. οὖν Ua? φασι R 23.24 zal? od xatnyopettar om. U 24. p. 241,1 
ἐστι τὸ ὑποχείμενον R 
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ἐστίν: τοὐναντίον δὲ εἰπεῖν βούλεται ὅτι τὸ ὑποχείμενον ὅπερ τὸ χατηγο- 
jus δατί ite x ae Ὁ Le 1 I EAA eae = γῶν βούμενον ἔστιν, οὕτως οὖν καταστατέον τὴν λέξιν" | ἔτι τὰ x20’ οὗ κατη- 58ν 

γορεῖται τὰ οὐσίαν σημαίνοντα ἣ ὅπερ ἐχεῖνο, τουτέστι τὸ χατηγορού- 
usvov, ἣ ὅπερ ἐχεῖνό τι σημαίνει. 

€ Sib eves a μένου Acyetat, ὃ μή ἐ 
2 

Ψ ‘ , 4 . Ve ΄ 5 p. 83225 δὰ ὃς ph οὐσίαν σημαίνει ἀλχὰ χατὶ ἄλλου ὁποχείς 
σ χ 

7 

, ΤᾺ 5 ~ σ 5 ~ , Tt μητε OTED EXELVO Pate OTEP EXELVO 

a 

K Αἱ - lA ΄ ~ ἴω ee? n Q , ~ rad o ἐς αι τοῦτο, φησίν, ἡμῖν ὑποχείσϑω, συμβεβηχότα ταῦτα χαλεῖσϑαι ὅσα 6 
) » ΄ ΄ ᾿ ε , ΄ χατ ἄλλου μὲν ὑποχειμένου λέγεται, τὸ δὲ ὑποχείμενον τούτοις μήτε 

10 ὅπερ τὸ χατηγορούμενον ἐστὶ μήτε ὅπερ τοῦ χατηγορουμένου τι, ὅταν γὰρ 
εἴπω τὸν ἄνθρωπον λευχὸν εἶναι, οὔτε ὅπερ λευχὸν ἐστὶν ὁ ἄνϑρωπος οὔτε 
σ ΄ A /, ~ Sat , A \ Ὧι - ὅπερ τι λευχύόν: διὸ συμβέβηχε τῷ ἀνθρώπῳ τὸ λευχὸν μηδὲν συντελοῦν 
εἰς τὸ εἶναι αὐτοῦ. 

p. 83229 ᾿Αλλὰ ζῷον ἴσως" ὅπερ γὰρ ζῷον ἐστὶν 6 ἄνϑρωπος. 

15 Τουτέστιν ὁ ἄνϑρωπος ὅπερ ζῷον ἐστί. τὸ δὲ ἔσως οὐχ ἀυφιβάλλων, 
ἀλλ᾿ ἐπειδὴ μὴ πρόχειται τὰ οὐσιωδῶς ὑπάρχοντα τῷ ἀνϑρώπῳ χαταλέγειν. 

p. 83830 "Oca ὃς μὴ οὐσίαν onpatver, Set κατὰ τίνος Sroxet- 
μένου χκατηγορεῖσϑαι" καὶ μὴ εἶναί τι λευχόν, ὃ οὐχ ἕτερόν τι 

ὃν λευχόν ἐστι. 
\ ~ , ¢ Peg Nu, \ , 9) vs > 20 Καὶ τοῦτο, φησίν, ὑποχείσϑω, τὸ ὅσα μὴ σημαίνει οὐσίαν, ἐν 

΄ ΄ Sve wee Ne > \ \ ς 3. Ie ΄ ie) “Ὁ ΄ = ὑποχειμένῷ τιν! ἔχειν τὸ είναι" τὸ γὰρ “χαϑ’ ὑποχειμένου᾽ ἐνταῦϑα συνήϑως 15 
> \ ~ ¢ c ΄ ? ΄ Id\ \ - ΄ ayant ἀντὶ τοῦ “ἐν ὑποχειμένῳ᾽ λαμβάνει. οὐδὲν γὰρ τῶν συμβεβηχότων αὐτὸ 

ΩῚ᾽ εν c (2 ΘΑ, A Ne , ws (ogee 4 ? > vw κς xat) αὑτὸ ὑφέστηχεν, ἀλλὰ Get πρότερον ἕτερόν τι εἰναι, οἷον ἄνϑρωπον 
Ἃ μη » - ee ES \ ex N ΄ Ἃ ΄ » ~ Ἢ ζύλον ἡ τι τοιοῦτον, εἶτα λευχὸν εἶναι ἢ μέλαν ἣ τριπηχὺ ἢ τι τῶν 

τῷ or ὁμοίων. εἶτα ἐπειδὴ πρὸς ταύτην thy ὑπόϑεσιν ἀντέπιπτεν ὃ περὶ τῶν ἰδεῶν 90 
λόγος (εἶναι γάρ φασι πάντων τῶν πραγμάτων ἰδέας ἐξῃρημένας πάσης 
ὕλης χαὶ αὐτὰς χαϑ᾽ αὑτὰς ὑφεστώσας, ἄσπερ χαὶ οὕτως ὀνομάζουσιν αὐτὸ 
ὅπερ, οἷον αὐτοζῷον xat αὐτοάνθρωπος, αὐτόισον χαὶ αὐτόχαλον, χαὶ 

2 οὕτως---τὴν λέξιν om. U χαταστατέον ἃ": χαταστατεῖ R τὸ R 5—7 ante 
14 lemma colloc. a! 10 τὸ κατηγορούμενόν τι a 12 λευχόν τι ἃ διὸ συμβέβηχε 
R: inv, ord. U: συμβέβηχε γὰρ ἃ 14 ἀλλὰ om. R ὁ a! Arist.: om. RUa? 
15.16 om, a! 21 ἐνταῦϑα om. R 21. 22 καταχρηστικῶς ἔλαβεν ἀντὶ tod ἐν ὑπο- 
χειμένῳ al, post quae add. ἐν δὲ ταῖς κατηγορίαις, διαφορὰν ἔφησεν εἶναι τοῦ ἐν ὑποχει- 
μένῳ, χαὶ τοῦ χαϑ᾽ ὑποχειμένου λέγεσϑαι. ὥστε ἐνταῦϑα χαταχρηστιχῶς ἐχρήσατο ϑατέρῳ 
ἀντὶ ϑατέρου. φησὶν οὖν ἐν ὑποχειμένῳ λέγεσϑαι τὰ συμβεβηχότα ἃ 21 συνήϑως] 
οἵ, p. 64,2 23 ἕτερον post εἶναι colloc. U: om. a οἷον Ra: 7 
φασιν add. ot περὶ τούτων δοξάζοντες al 27 ἅσπερ om. U 27 
αὐτὸ ἐφ᾽ ἑκάστης προστιϑέντες, οἷον a 28 χαὶ prius 01]. ἃ zat alt. transposui: 
ante αὐτόισον colloc. U: om. Ra post xat tert. add. μετὰ tod ὅπερ. οἷον a 

Comment. Arist, XIII 3, Philop, in Anal, Post, 16 

U 26 post 

28 ὀνομάζουσι τὸ 
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ὅπερ ζῷον χαὶ ὅπερ avdownos, ὅπερ ἴσον χαὶ ὅπερ χαλόν, χαὶ ἐπὶ τῶν 53v 
λοιπῶν ὡσαύτως. διὰ τοῦτο δὲ οὕτως αὐτὰς χαλοῦσιν, ὡς εἰλιχρινῶς τοῦτο 

” σ \ ΄ ᾿ \ > ~ Η A, a, > σ δ οὔσας ὅπερ χαὶ λέγονται’ τὸ γὰρ ἐνταῦϑα χαλὸν ἢ ἴσον οὐχ ὅπερ τὸ 2% 

χαλόν ἐστιν οὐδὲ ὅπερ τὸ ἴσον, GAN ἐπιμέμιχται τῷ αἰσχρῷ χαὶ τῷ 
8 ἀνίσῳ, τῇ ὕλῃ φημί: αἰσχρὸν γὰρ αὕτη ὡς ἀνείδεος" διόπερ οὐδὲν εἶδος 

εἰλιχρινὲς τῶν τῇδε ὡς τῷ ἀνειδέῳ συμμιγές: χαὶ τὰ ἴσα οὐ χυρίως ἴσα" 
γένοιντο γὰρ ἄν ποτε χαὶ ἀνισα' ὁ δὲ τῆς ἰσότητος λόγος οὐδέποτε ἂν τὸ 
ἐναντίον ἐπιδέ eet) ταῦτα οὖν ἐπειὸὴ ἀντέχειτο τῇ νῦν ὑποϑέσει τῇ λεγούσῃ 80 

υμηδὲν οὐσιῶδες εἶδος εἶναι χωριστὸν τῆς ὕλης, διὰ τοῦτο ἐπιρραπίζων 

10 τὴν τῶν ἰδεῶν δόξαν φησί" 

τ 
3 \ \ a 5 ε \ > > ./F a \ Ll 

ἔστιν, οὐδὲν πρὸς τὸν λόγον ἐστίν: at yap ἀποδείξεις περὶ τῶν 

τοιούτων εἰσίν. 

ερετίσματα OF χαλοῦνται τὰ προδιαψηλαφήματο. τῶν χιϑαρῳδῶν τὰ σ 
v ξ ΄ 5 ΄ ~ N~ ΄ Ὶ Ξ) 

ιὸ ὦ UE: pone ἕἔνεχεν τῆς ἀπηχήσεως TOY χορδῶν γινόμενα, ὡς ἂν εἰ 35 
x every -_ 
ΝΟ 5 4 pt τῶν ἰδεῶν λόγοι ῥημάτων εἰσὶ μόνων Ψιλῶν, διανοίας xevol’. 

πῶς = οἷόν τέ ἐστιν λευχότητα αὐτὴν xad’ αὑτὴν ὑποστῆναι 7% avipw- 

πότητα ἣ ἰσότητα πάντα γὰρ τὰ εἴδη ταῦτα χαὶ τοιαῦτα ὑλιχὰ ὄντα οὐχ 
ἄλλως ὑποστῆναι δύνανται ἣ ἔν τινι ὑποχειμένῳ, λέγω δὴ σώματ' 7 ἁπλῶς 

Gow ἃ wy πέφυχεν ὑφίστασθαι χαϑ᾽ 

χαὶ εἰ ἔστιν, οὐὸ 
20 ὕλῃ. πῶς οὖν χαϑ᾽ ἑαυτὰ ὕφιστ 

αὗτά, ὁπότε, φησί, ἐν ἡμῖν πρὸς τὸν νῦν λόγον ἐναντιω- 40 
΄ ς 3 > \ ~ , IT ὦ , n \ 

ϑήσεται; at γὰρ ἀποδείξεις περὶ τῶν τοιούτων εἰδῶν γίνονται, ἃ χωρὶς 
[4 

μετρία γὰρ zat ἀριϑμητικὴ χαὶ πᾶσαι Cc. ὕλης ὑποστῆναι οὐ δύνανται: γεωμ 
Ἁ 

α 

ι 
‘ 

at λοιπαὶ περὶ τὰ τοιαῦτα εἴδη τὰ ἐν ὕλῃ. ὥστε ταῦτα φάσχοντες μὴ ἐν- 

25 δέγεσϑαι xa? αὑτὰ ὑφίστασϑαι ἀλλὰ πάντως ἐν ὑποχειμένῳ ἔχειν τὸ εἶναι 

οὐχ ἁμαρτησόμεϑα. χαὶ φασί γε ὑπὲρ τούτων ἀπολογούμενοι, ὡς ὅτι εἶναι 45 

1 zat primum om. ἃ ὅπερ alt.] doxep R post ὅπερ tert. add. ἐστιν R 

χαὶ alt. om.a 2 αὐτὰς scripsi: αὐτὰ RUa 2.3 τοῦτο οὔσας a: inv. ord. R: 

τοῦτο ovtas U 3 post λέγονται add. ὡς éxetvot ye οἴονται a ἢ ἴσον om. al 

post ὅπερ alt. add. αὐτὸ Ua! 4 ἐστιν (om. [Π)--- ἀλλ᾽ RUa?: τουτέστιν ἣ οὐσία τοῦ 

χαλοῦ δύναται εἶναι, ἀλλὰ τὸ ἐνταῦϑα χαλὸν a post zat add. τὸ ἴσον a! 5 post 

αὕτη add. καὶ ἄνισον a οὐδενὸς U 6 ἴσα alt. om. R post ἴσα alt. add. εἰσί. 

ταῦτα ἃ 7 γένοιντο post ἄνισα colloc. ἃ: γε νῦν ἢ 8 ἐπιδέξαιτο ἃ: ἐπιδέξηται RU 

ἀντέχειντο U Ὁ χωριστὸν εἶναι a τῆς om. U ἐπιρραπίζων post 10 δόξαν 

colloc. a 10 post τὴν add. περὶ U φησί RUa?: ἐχβάλλει τῆς καϑόλου φιλοσο- 

φίας αἱ 11 ante yap alt. add. te Arist. (del. A u) εἰσι R (corr. u) 12 ἐστίν 

om. R 14 προψάλματα a post κιϑαρῳδῶν add. ἅπερ RUa!: om. a? 14.15 τὰ 

ἄναρϑρα RUa?: ἀνάρϑρως ἄδουσι al: fort. τὰ ἀνάρϑρως 15 γινόμενα RUa?: εἰ χατὰ τὸν 

προσήκοντα τῆς μελῳδίας λόγον ἐντέτανται. τοῦτο δέ φησιν al 16 μόνων om. ἃ 

χενῶν ἃ 17.18 ἀνθρωπότητα---λευχότητα a 18 ταῦτα χαὶ τὰ τοιαῦτα εἴδη a 

19 λέγω δὴ om. ἃ 20 ὑφιστῶσιν R ante ἃ add. ταῦτα a 21. 22 ἐναντιωϑή- 
σονται a 22 ἃ scripsi: at RUa 24 post ὕλῃ add. xataylvovtat, ef χαὶ ἀφαιρη- 

ματιχῶς τὰ τοῖς εἴδεσι GuUBeBryxdtTa μόνα σχοποῦσιν a! post ταῦτα add. δηλαδὴ τὰ 

aha a} πάσχοντα R 26 ἁμαρτήσομεν, post quod add. συυβεβηχότα χαλοῦντες a 

ὡς ὅτι U: ὅτι R: ὡς a 
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A | , ~ , ‘ a ᾿Ξ , = . sn \ 3 4 Ver μὲν ἰδέας τῶν πραγμάτων τοὺς δημιουργοὺς λόγους διαρρήδην χαὶ αὐτὸς δ58ν 
6 ᾿Αριστοτέλης πανταχοῦ βοᾷ. αὐτὸς γάρ ἐστιν 6 λέγων ἐν τοῖς Μετὰ 
τὰ φυσιχά, ὅτι ὥσπερ ἣ ἐν τῷ στρατοπέδῳ τάξις οὐχ ἐχ ταὐτομάτου γέγονεν 
> 

ἀλλ᾽ ἐκ τῆς ἐν τῷ στρατηγῷ τάξεως, οὕτω χαὶ ἢ ἐν τῷ χόσμῳ τάξις οὐχ cr Φ 

5 x ταὐτομάτου ἀλλ ἐχ τῆς ἐν τῷ δημιουργῷ, χαὶ Ὁ ὅτι ἐν τῷ ἰατρῷ χάμ- 
νοντι" αὐτός τέ ἐστιν ὁ λέγων, ὅτι ὁ δημιουργιχὸς νοῦς ἑαυτὸν asa πᾶντα 
CRT ew \ σ e ~ Qs ΄ , 2 ὟΝ ~ \ \ > ~ Op%, χαὶ ὅτι ὁ νοῦς χαϑὸ πλήρωμα ἐστιν εἰδῶν χαὶ εἶδος: χαὶ ἐν τῷ 
Ile ‘ erect τον \ ass br’ Ὥς ͵ air res ες τὴν φι ᾿ Ἢ ' > ~. 0) cpt ψυχὴς χαὶ εὖ OF φησιν οἱ λέγοντες τὴν ψυχὴν τόπον eld@y’. 
ἀλλὰ πρὸς τοὺς χαχῶς, φασίν, ἐχλαυβάνοντας τὰ δόξ περὶ τῶν ἰδεῶν δόξας 

᾿ f , ? δὲν ΄ 10 χαὶ οἰομένους λευχότητα χαϑ᾽ αὑτὴν ὑφίστασϑαι χαὶ μὴ ἐν τῷ δημιουργιχῷ 
wy 

> \ λόγῳ ἣ ἀνθρωπότητα ἀσώματον οἱονεὶ ῥῖνας | ἔχουσαν χαὶ πόδας χαὶ 54: 
χεῖρας καὶ τὰ τοιαῦτα εἴωϑεν dst τὸν λόγον τὸν περὶ τῶν τοιούτων ἰδεῶν 
ἐπιρραπίζειν. ἐμοὶ ὃὲ πάνυ δοχεῖ ἀπίϑανος ἣ τοιαύτη ἀπολογία. εἰ γὰρ 
λόγους δημιουργιχοὺς ἐν τῷ δημιουργῷ ἐνόντας τὰ εἴδη ὑπετίϑετο ὁ Πλά 

ἘΣ 
15 των, οὐκ dv ποτε πρὸς τοῦτο ἐνέστη 6 AGERE: meh δος 6 αὖ 

ταὐτὰ λέγων. χἂν ἐπεσημειοῦτο δὲ αὐτὸ τοῦτο, ὅτι Πλάτων μὲν τοι 5 
ἔλεγε tas ἰδέα a eG ὃς χαχῶς ἐχλαμβάνουσι. νῦν δὲ τοῦτο μὲν οὐχ 

\ >] 4 "Ἢ a πος Q7 ἂν = - ~ ἐποίησε, φαίνεται δὲ ἀεὶ ἄντιχρυς τῷ δόγματι μαχόμενος, οὐ τοῖς χαχῶς 
αὐτὸ νοοῦσιν" ᾿ν i, τοῖς Μετὰ τὰ φυσιχὰ χαὶ πολλοὺς χαὶ μαχροὺς xata- 

20 τείνει τὸ δόγματος ἐλέγχους. ἱστορεῖται δὲ χαὶ ζῶντος τοῦ Πλάτωνος 
~ χαρτερώτατα περὶ τούτου τοῦ δόγματος ἐνστῆναι αὐτῷ τὸν ᾿Αριστοτέλην. χαὶ 

‘A ’΄ 
¢ ~ 3 ~ . ~ 5 ΄ φαίνεταί γε τῷ ὄντι ὁ []λάτων οὐ λόγους ἁπλῶς ἐν τῷ δημιουργῷ ἐνόντας 10 

[4 \ ¢ ων εἶναι τὰ εἴδη, ἀλλ᾽ αὐτοῖς χαϑ᾽ αὑτὰ ὑπόστασιν διδοὺς χαὶ εἶναί τι 
εἰ όισον καὶ αὐτοζῷον ual τὰ τοιαῦτα, πρὸς ἃ χαὶ τὸν δημιουργὸν + εἰς παρά- 

25 δειγμα ἐξ ἐχείνων δημιουργῆσαι τὰ τῇδε. 

1 an δημιουργιχοὺς ut vs. 14? λόγους post διαρρήδην colloc. Rat: om. a? ante 
χαὶ add. xat’ οὺς τὰ πάντα παρήγαγε Ual: post quae add. τούτους δ᾽ ὀφείλειν πάντως εἶναι 
ὑφεστηχότας ἐν αὐτῷ τῷ δημιουργικῷ νῷ, τουτέστι Yew . τούτῳ δὲ al αὐτὸς om. al 
2 συντίϑεται πανταχοῦ al 2.3 ἐν τοῖς Meta ta φυσ.] A 10 p. 1075412 sq. 3 ὅτι 
a: ὅταν RU ὅπερῦ 5 fort. οἷον 6 τέ om. a 7 καϑόλου a? ante 
εἰδῶν add. πάντων al post εἶδος add. ἐστι a 7.8 χαὶ περὶ τῆς ψυχῆς R 
ἐν τῷ Περὶ τῆς ψΨ.] Γ 24 ρ. 429227 8 zal om. ἃ 67, U Arist.: γέ Ra 
9 φασιν scripsi: φησιν RUa τὴν---δόξαν a 10 χαϑ᾽ ---11 ἀσῴματον a: om. RU 
11. 12 χαὶ χεῖρας zal πόδας ἀσωμάτους xal a 13 ἀπίϑανος δοχεῖ U post γὰρ add. 
τοὺς Ra 14 λόγους om. a post δημιουργιχοὺς add. τοὺς Ra ἐνόντας δηλαδὴ 
τῷ δημιουργῷ ἃ 14.15 ἰδέας ὁ πλάτων ὑπετίϑετο al 15 ὁ alt. RUa?: γὰρ καὶ al 
16 τὰ αὐτὰ λέγει κατὰ τοῦτον τὸν λόγον. οὐχ ἐπισημειοῦται al δὲ om. R 
τοιάσδε scripsi: τοιῶσδε RUa 11 ἔλεγε περὶ τῶν ἰδεῶν a 18.19 μαχόμενος ἄντι- 
zpos τῷ ὑπὸ τοῦ πλάτωνος περὶ τούτων ἀποδοϑέντι δόγματι. χαὶ τοῖς λοιποῖς τοῖς ὁμοίως 
νοοῦσιν al 19 γὰρ τοῖς ἃ: δὲ τῇ RU ἐν τοῖς Μετὰ τὰ φυσ.] velut A 9 Μ 4.5 
zat prius om. a 20 ἐλέγχους a? et ante tod ὃ. U: λόγους al: om. R post 
δὲ add. ὅτι a 21 τούτων U τοῦ δόγματος om. R ἐνστῆσαι U: ἐνέστη a 

αὐτῶ τῶ ἀριστοτέλει R: 6 ἀριστοτέλης τῷ πλάτωνι a 24 τοὺς δημιουργοῦντας U 

24.25 ἐξ ἐκείνων τῶν παραδειγμάτων R: ὡς ἐκ παραδειγμάτων ἐχείνων ἃ: ὡς παραδείγματα 

εἰχόνων conicio 25 δημιουργῆσαι ἃ: δημιουργεῖν RU 

16* 
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) > ΄ Γ᾿ ~ 

. 88.180 Ἔτι εἰ μή ἐστι τόδε τουδὶ ποιότης χἀχεῖνο τούτου 54t Ρ 
ὯΝ ΄ Pia 35 3 - 5 ΄ 

UNOS ποιότητος ποιότης, ἀδύνατον ἀντιχατηγορεῖσϑαι ἀλλήλων 

πε τῶν ὙΠ  ΠΠΔΕΣ τὰς μὲν εἶναι χατὰ φύσιν τὰς 6& παρὰ 15 

τοῦτο ϑέλει νῦν δεῖξαι, ὅτι τῷ ὄντι παρὰ φύσιν εἰσὶν αἱ τοι- or φύσιν, αὐτὸ 

αὖται χατηγορίαι. ἅμα δὲ δείχνυσιν ὅτι οὐδὲ τὰς παρὰ φύσιν χατηγορίας 

ἐνδέχεται ἐπ᾽ ἄπειρον προϊέναι. δείχνυσι ὃς τοῦτο τῇ χαλουμένῃ ἐνστάσει 
, ἊΣ ~ Ν ~ ᾿ , 

χαὶ ἀντιπαραστάσει. χαὶ πρῶτον μὲν τῇ ἀντιπαραστάσει χέχρηται, ἔπειτα 
> ~ ΄ , \ Ld Ἂν 

ὃὲ τῇ ἐνστάσει: συγχωρήσας γὰρ aa εἶναι χαὶ τὰς παρὰ φύσιν χατη- 
ἊᾺ 7 3 h 

10 yoptas, δείκνυσιν ὅτι οὐδὲ οὕτως ἐπ᾽ ἄπειρον προΐασιν, ἔπειτα δὲ ὅτι οὐδὲ 5 20 

ὅλως ἐνδέχεται εἶναι χατηγορίας τὰς παρὰ φύσιν χατηγχορίας. χαὶ πρῶτον 

υὲν ὡς ἐπὶ μιᾶς χατηγορίας, τῆς ποιότητος, γυμνάζει τὸν λόγον, ἔπειτα δὲ καὶ 

χοινῶς ἐπὶ πασῶν τῶν παρὰ φύσιν χατηγοριῶν. αὖται δέ εἰσιν ὅσαι 7 
, , ~ a“ , > ‘ 

οὐσίαν couBeByxotos χατηγοροῦσιν 7 συμβεβηχὸς συμβεβηχότος, οἷον λευχὸν 
5 la ») \ ~ \ X \ ~ ΄ 

15 τριπήχεος 7% μουσιχὸν σιμοῦ, χωρὶς εἰ μὴ τὸ χατηγορούμενον ἐν τῷ τί 

(ον στιν ὑπάρχει τῷ ὑποχειμένῳ. τοιαῦτα δέ εἰσιν ὅσα γένη εἰσὶ τῶν bro- 
- ~ ~ “\ DAY > =~ ~ ~ 

ION οἷον TOD λευχοῦ τὸ χρῶμα, ἣ εἴδη. οἷον τοῦδς τοῦ λευχοῦ, λέγω 2% 
Ἁ τοῦ ἀτόμου, τὸ ἁπλῶς λευχόν, 7] διαφοραί, ὡς τοῦ λευχοῦ τὸ διαχρι- [Ὁ] 

A ™ X , 7 Ye 

TLXOY χαὶ TOD ἀνθρώπου τὸ λογιχὸν 7% τὸ ὕνητόν. ὅτι δέ, εἰ χαὶ συγχω- 

90 ρήσομεν χατηγορίας εἶναι τὰς fads φύσιν χατηγορίας, οὐδὲ οὕτως ἐνδέχεται 
» > Vv SA ἌΣ 4 74 ΓΔ Ἂν 5) ~ = la 4 δῇ eS 

ἐπ᾽ ἄπειρον ἰέναι τὰς χατηγορίας, δῆλον ἐντεῦϑεν. ὑποχείσϑω γὰρ τὸ ξύλον 

τοῦ λευχοῦ χατηγορεῖσϑαι. ὕτοι οὖν ἐν τῷ τί ἐστι τὸ ξύλον τοῦ λευχοῦ 
ἊΝ SNS ieee Np ans ee ΕΣ A mci oe 

χατηγορεῖται ἢ ὡς συμβεβηχὸς αὐτῷ. ἀλλ᾽ εἴτε ἐν τῷ τί ἐστι xaty- 
γορεῖται, ἀνάγχη μὴ ἐπ᾽ ἄπειρον ἰέναι τὸς χατηγορίας: τοῦτο γὰρ 80 

- 

ἐδείξαμεν ἐχ τῶν ὁρισμῶν, ὅτι πεπέρασται τὰ ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορού- τῷ οι 

: μενα" εἴτε ὡς συμβεβηχός, χαὶ οὕτω πάλιν πεπέρασται: προϊοῦσαι γὰρ 
ἀπὸ τῶν συμβεβηχότων αἱ χατηὴ CES ἐπὶ τὰ ἐν τῷ τί ἐστιν αὐτῶν χατὴη- 

γορούμενα προέρχονται. οἷον εἰ χατὰ Σωχράτους χατηγορεῖται τὸ λευχόν, 

προϊοῦσα ἢ χατηγορίχ τοῦ λευχοῦ χατηγορήσει τὸ χρῶμα χαὶ τούτου τὸ 

80 ποιόν" ταῦτα ὃὲ ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορεῖται, οἷον τὸ ποιὸν τοῦ χρώματος 3 

χαὶ τοῦτο τοῦ λευχοῦ: ὥστε πάλιν, ἐπειδὴ τὰ ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορού- 
/ , σ 

μενα πεπέρασται, χαὶ τὰς τοιαύτας AES OVE ED caviar ἀνάγχη. ὅτι 
δι 

δὲ οὐδ᾽ ὅλως χατηγορίαι εἰσί, δείχνυσιν οὕτως. πρ τον δέ,. ὡς εἶπον, 
πὶ μιᾶς τῶν χατηγοριῶν, οἷον τῆς ποιότητος, ποιεῖται τὸν λόγον. προ- 

88 λαμβάνει δέ τινα ὑπύθεσο; ὅτι οὐχ ἐνδέχεται τὸ αὐτὸ τοῦ αὐτοῦ ποιότητα 

1 τόδε U (DMnp): τοῦτο Ra Arist., at οἵ. p. 248,27 3 οὕτως om. R 4 εἶπε] 

p. 8981 sq. 9. 10 fort. χατηγορίας ζκατηγορίας) cf. vs. 11 10 δείκνυσιν---11 φύσιν 

χατηγορίας om. R 11 πρότερον U 12 τῶν χατηγοριῶν, om. τῆς Ua δὲ ἃ: 

om. RU 15 τρίπηχυ R 17 εἶδος a 19 λογιστιχὸν R 19.20 χαὶ ἐὰν 

συγχωρήσωμεν U 21 εἶναι R 22 χατηγορούμενον R τοῦ λευχοῦ τὸ ξύλον ἢ 

23 αὐτοῦ Ra post ἐστιν add. αὐτοῦ a 25 ἐδείξαμεν] p. 234,17 sq. 26 post 

εἴτε add. πάλιν a πεπέρανται ἃ 31 τούτου τὸ λευχόν a} 82. πεπερᾶσϑαι 

alt. l. ἃ do κατηγορίαι) tat parum liquet R εἰσί om. αὶ d4 ὡς om. R 

oo post δὲ add. zal a τοῦ αὐτοῦ τὸ αὐτὸ U 
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sf 3: o ps res Xe a am > > FOG Ae erp 

εἶναι, GAN οὐδὲ ὅλως ποιότητα εἶνα! ποιότητος " οἷον εἰ ἢ λευχότης ποιὸ- 941 
or σ΄ ΄ ΄ Μ - - ΄ ΄, ὌΝ 

τῆς, οὐχ ἕξει ἕτερόν τι ὅπερ ὡς ποιότης ἔσται τοῦ λευχοῦ. ὁμοίως δὲ 40 

χαὶ ἐπὶ πάντων ἐρεῖς, ὅτι οὐχ eva de yerat τὸ αὐτὸ τοῦ αὐτοῦ γένος εἶναι 

ἢ τὸ αὐτὸ τοῦ αὐτοῦ ποιὸν εἶναι" οἷον εἰ τὸ λευχὸν τοῦ ξύλου εἴη ποιότης, 
Σ ΟἹ ᾿ 4 \ \ ee? 

3>\ 4 Vv 

οὐκ ἐνδέχεται χαὶ τὸ ξύλον ποιότητα τοῦ λευχοῦ εἶναι: οὐδὲ εἰ γένος ety 
>I 

~ “ » » 
~ 7 

τοῦ ἀνθρώπου τὸ ζῷον. οὐχ ἐνδέχεται χαὶ τὸν ἄνϑρωπον τοῦ ζῴου γένος 
> 

εἶναι. τοῦτο G& ἐξ τ: τῆς ἐναργείας γνώριμον. τούτου οὖν προειλημ- 

υένου ε ESiese ἡμῖν μία τῶν aan OPDY, ἢ ποιότης, χαὶ ἀπ eee 

ἀλλήλων τὰ μὴ ὑπάλληλα εἴδη, οἷον τὸ σιμὸν τοῦ λευχοῦ. εἰ οὖν μὴ 4 

10 ἐν τῷ τί ἐστι τὸ σιμὸν τοῦ λευχοῦ χατηγορεῖται (οὐ γάρ ἐστιν ὑπάλληλα 

ταῦτα), δῆλον ὅτι ποιότης ἐστὶ τοῦ λευχοῦ τὸ σιυόν: ἀλλὰ μὴν χαὶ τὸ 

λευχὸν ποιότης iy ἔσται ἄρα ποιότης ποιοῦ, ὅπερ ἀδύνατον. χαὶ ἐπειδὴ 

μὴ μόνον ἢ σιμότης τοῦ λευχοῦ χατηγορεῖται ἀλλὰ χαὶ τὸ λευχὸν τῆς 

σιμότητος (λέγομεν γὰρ ὅτι τὸ σιμὸν τοῦτο λευ υχόν ἐστιν), ἔσται ἄρα χαὶ 

15 τὸ λευχὸν τῆς σιμότητος ποιότης: Exdtepov ἄρα ἑχατέρου ποιότης ἔσται, 

ὅπερ ἀδύνατον. διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν οὐδὲ ποσὸν ποσοῦ ἔσται οὐδὲ τῶν 50 

ἄλλων οὐδὲν αὐτὸ ἑαυτοῦ. δι᾿ αὐτὸ δὲ τοῦτο οὐδὲ τὴν οὐσίαν τινὸς τῶν 

συμβεβηχότων ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορεῖσϑαι ἐνδέχεται, ὅπερ πρὸ τούτου 

συνεχωρήσαμεν. εἰ γὰρ τὸ ξύλον τοῦ λευχοῦ ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορεῖται; 

20 οἷον ὡς διαφορὰ ἢ ὡς γένος, τὸ δὲ λευχὸν πάλιν τοῦ ξύλου, δῆλον ὅτι 

οὐσιωδῶς ὑπάρχει τῷ λευχῷ τὸ ξύλον. GAN ἐπειδὴ χαὶ τὸ λευχὸν τοῦ 

τ ὦ’ ξύλ EE eit, τοῦτο VO en “είς ἔῃ εν) χαὶ rh hevnoy 
6VA0D KATH YOPELTAL το τη {Zp xX TVS SVAN VSLAS SY OWE , χαὶ τὸ NE 0 

ἀνάγχη τοῦ ξύλου οὐσιωδῶς χατηγορεῖσϑαι" | εἰ γὰρ δύο τινὰ ἀντιχατηγο- 54Y 

ροῖτο ἀλλήλων, ὃν τρόπον τὸ ἕτερον τοῦ ἑτέρου χατηγορεῖται, εἴτε οὐσιω- 

25 δῶς εἴτε χατὰ συμβεβηκός, χαὶ τὸ λοιπὸν τοῦ λοιποῦ χατηγχορηϑήσεται 

ὡσαύτως. οἷον εἰ Σωχράτους τὸ φιλόσοφον χατηγοροῖτο, δῆλον ὅτι, 

συμβέβηχε τῷ Σωχράτει τὸ φιλόσοφον: οὐχοῦν χἂν τόδε τὸ φιλό- 

σοφον Σωχράτην τις εἴπῃ: δῆλον ὅτι συμβέβηχε τὸ φιλόσοφον Σωχρά- 

τὴν εἶναι. ὁμοίως, εἰ τῷδε τῷ οἴνῳ συνέβη τὸ yhuxd, χαὶ τῷ γλυχεῖ 5 

80 τῷδε συνέβη οἴνῳ εἶναι. χαὶ εἰ τὸ φιλόσοφον φαλαχρὸν εἶναι συμβέβηχεν, 

χαὶ τὸ φαλαχρὸν συμβέβηχεν εἶναι φιλόσοφον. χαὶ ἐπὶ τῶν “at οὐσίαν 

χατηγορουμένων ὡσαύτως" οἷον εἰ τὸ ζῷον at’ οὐσίαν Zudvyov ἐστι, χαὶ 

τὸ ἔμψυχον χατ᾽ οὐσίαν ζῷον ἔσται. χαὶ ἐπὶ πάντων τὸν αὐτὸν τρόπον. 
: 

Οὐ 
> ~ 5» ~ ~ ΄ ΄ ΄ a. 

οὐχοῦν εἰ τῷ λευχῷ τὸ ξύλον οὐσιωδῶς λέγοι τις ὑπάρχειν, eTELoy χαὶ τὸ 

2 an ἕξεις ἢ 8 τὸ αὐτὸ τοῦ αὐτοῦ οὐκ ἐνδέχεται ἃ 4 ποιὸν seripsi: ποσὸν libri 

5 εἶναι τοῦ λευχοῦ a 6.7 γένος εἶναι τοῦ ζώου a 7 δὲ R: οὖν Ua ἐνεργείας Ua 

οὖν alt. RU: δὴ a 11 ἀλλὰ---12 ἣν om. καὶ 15 ἐστὶν Ra 16 ποσῷ alt. 

I. a 17 ἑαυτὸ R 22 ἐκ τῆς évapyelas T: ἐχ τῆς ἐνεργείας U et post ἔχομεν Ra 

χαὶ τὸ λευχὸν om. U 23 ἀνάγκη om. a! οὐσιωδῶς ἂν χατηγορεῖσϑαι (χατηγοροῖτο 

a!) τοῦ ξύλου Ral 28. 24 ἀντικατηγορεῖτο U: ἀντιχατηγορεῖται ἃ 24 τὸ om. αὶ 

25.26 τοῦ ἑτέρου οὕτω χατηγορηϑήσεται ἃ 20 κατηγοροῖτο τὸ φιλόσοφον a 

28 τις εἴποι R: inv. ord. ἃ 28.29 σωχράτην a: σωχράτους R et post εἶναι U 
Ie app ΟῚ -ἴ ᾿ Ἶ ως 
έβηχε U 90 εἶναι οἴνω U συμιβέβηχεν εἶναι a 32 οἷον a: 

om. RU 33 to om. Ka 
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λευχὸν tod ξύλου χατηϊορεῖται, xat τὸ λευχὸν ἄρα τοῦ ξύλου οὐσιωδῶς bAv 
χατηγορηϑήσεται. εἰ δὲ ἄμφω ἀλλήλων οὐσιωδῶς ἀντιχατηγορεῖται, ἔσται 10 

5 wo 5 , » \ σ \ ΄ 7 

φησίν, αὐτὸ ὅπερ αὐτό" εἴρηται yap ὅτι τὸ ὑποχείμενον ὅπερ TO xaTy- 

γορούμενόν ἐστιν ἢ ὅπερ αὐτό τι, ὅταν οὐσιῶδες εἴη τὸ χατηγορού- 

qr μένον. εἰ τοίνυν xat τὸ ξύλον ὅπερ λευχόν ἐστι χαὶ τὸ λευχὸν ὅπερ [τὸ] 

ξύλον ἐστί, χαὶ τὸ ξύλον ὅπερ ξύλον ἐστὶ χαὶ τὸ λευχὸν ὅπερ λευχόν 

ἐστι, χαὶ αὐτὸ ἑαυτοῦ χατηγορηϑήσεται. τοῦτο ὃς χαταγέλαστον: ἔσται 

γὰρ οὕτως αὐτὸ ξαυτοῦ ἣ γένος ἢ διαφορά" τὰ γὰρ οὐσιωδῶς χατηγορού- 
μενα ἣ γένη ἐστὶ τῶν ὑποχειμένων 7 εἴδη 7 διαφοραί, εἰ οὖν γένος ἐστὶ 15 

~ ~ Ν PSS \ ΄ ἘΣ a Vv. , ’ A ~ »» 

10 τοῦ λευχοῦ τὸ ξύλον χαὶ πάλιν τὸ λευχὸν εἴη γένος ἢ διαφορὰ τοῦ ξύλου, 

συνάξεις ὅτι τὸ ξύλον τοῦ ξύλου ἣ γένος ἐστὶν ἢ διαφορά, αὐτὸ ἄρα ὅπερ 

αὐτό. ὥστε εἰ ταῦτα ἀδύνατον, ἀδύνατον apa ἣ τὴν οὐσίαν τῶν συμβεβη- 

χότων χατηγορεῖσϑαι ἢ τὰς ἑτεροειδεῖς ποιότητας ἀλλήλων. 
y »" ᾿ ΄ ΄ ~ , » ~ 

Ισως δ᾽ ἄν τις ἀπορήσοι, ὅτι τούτῳ τᾷ ΠΣ τ ἔστιν οὐσιωδῶς τινα 
15 ἀντιχατηγορξῖσϑαι ἀλλήλων. xattor ἀληϑές ἐστιν ἵν χαὶ ὅτι τὸ ζῷον ἔμ- 

- , 

ἂν γὰρ τοῦ ζῴου γένος 20 
x Ἄρες Heat v NING \ NY es tiene ~ yv v τ σαὶ “ ΕΘΝ τὸ ἔμψυχον, ἔστι δὲ χαὶ τὶ ἔμψυχον ζῷον, ἔσται τι ἄρα αὐτὸ ὅπερ αὐτὸ 

χαὶ αὐτὸ ἑαυτοῦ γένος. μήποτε οὖν χαὶ ἐπὶ τούτων det λέγειν ὅτι nae 

TE 
ke 

>] 
Ξ 
Ψ 

ΠΡ τὰ , > 2) ΟῚ ΄ Ξ \ \,v fine -’ὔ 2) 

Ψυχόν ἐστι xAT οὐσίαν χαὶ τὶ ἐμψυχον ζῷον ἐστιν᾿ 

μὲν τὸ λέγειν τι ἔμψυχον ζῷον, χατηγορία δὲ τὸ τοιοῦτον οὐχ ἔστιν ὁμοίως. 
»» \ ν᾿ Ὁ ~ \ , 4 7s >. 

20 ἄλλο γὰρ εἶναι δεῖ τὸ χατηγορούμενον χαὶ ἄλλο τὸ ὑποχείμενον: τὸ δὲ τὶ 
v 4] ἐσ 3) v v v Ὰ - fod 

ἔμψυχον ταὐτόν ἐστι τῷ ζῴῳ. οὐχ ἄρα ἄλλο ἄλλου χατηγορεῖται. ὥστε 
> a\ οὐὸὲ xvptws ᾿ τοιαύτη χατηγορία ἐστιν, Gane οὐδὲ ἢ λέγουσα ᾿ τὸ ξίφος 2% 

υάχαιρά ἐστιν’ 7 “ὃ ἀνϑρωπος βροτός ἐστιν᾿, GAN ἀληϑὲς μὲν τὸ οὕτω 
2 \ ~ 7 a7 » 

λέγειν, χατηγορία δ᾽ οὐχέτι. ὁμοίως χαὶ ἐπὶ τῶν ἰδίων, ἂν μὲν εἴπωμεν 

to or 

» > , ΄ ~ 

τὸν ἄνϑρωπον γελαστιχὸν εἶναι, ταν Ἰδριο ἐστί" λέγομεν γὰρ ὑπάρχειν τῇ 
3 at 

οὐσίᾳ τὸ συμβεβηχός. ἐὰν ὃξ εἴπωμεν τὸ γελαστιχὸν avian on εἶναι, 

ἀληϑὲς μὲν εἴπομεν, οὐχ ἔστι ὃξΣ χατηγορία τὸ τοιοῦτον" οὐ γὰρ ἐνδέχεται 
΄ , εν A TAG i \ , σ ἊΝ , 5 Dee 

ὑποχείμενον εἶναι τῷ ἀνϑρώπῳ τὸ γελαστιχόν. ὅτι ὃὲ χαϑόλου οὐχ ἐνδέχεται 
‘ 7 , ᾽ὔ an~ ἊΣ ~¢ a b ~ Lm 

παρὰ φύσιν γενέσϑαι χατηγορίαν, δῆλον ἐντεῦϑεν" οὐδὲν τῶν συυβεβηχότων 80 
Q? CisN ne ~ a7 -) \ ΄ > ἘΠῚ, v \ 3 Νῃ 

30 χαῦ αὐτὸ ὑποστῆναι δύναται, ἀλλὰ πάντα ἐν ἑτέρῳ ἔχει τὸ εἰναι" ἀδύνατον 
v ‘ ~ ~ ~ & 

ἄρα ἐστὶ τὸ συμβεβηχὸς ὑποχείμενον ποιῆσαι χαὶ χατηγορῆσαι αὐτοῦ ἕτερόν 

τι, πλὴν εἰ μὴ ἐν τῷ τί ἐστιν αὐτοῦ χατηγοροῖτο, ὥσπερ τοῦ λευχοῦ τὸ 
~ 4 \ ~ ~ \ ~ | Ὁ) ΄ >} ¢ ~ 

χρῶμα" γένος γὰρ τοῦ λευχοῦ τὸ χρῶμα, χαὶ οὐχ ὡς ἐν ὑποχειμένῳ τῷ 

1 τῶ ξύλω (post dpa) U 2 χατηγορηϑήσεται Ra: ἀντιχατηγορηϑήσεται U 

3 εἴρηται] p. 888 24 τὸ alt. om. U 4 an αὐτοῦ cf. p. 241,10? post τι add. 

elvat Ua οὐσιωδῶς Ra εἴη RU: χατηγορῆται a 5 to tert. delevi 

6 χαὶ τὸ ξύλον ---ἐστὶ post 7 ἐστι colloc. U post ὅπερ prius add. τὸ Ua post ὅπερ 

alt. add. τὸ RUa: om. T 7 post αὐτὸ add. τι U 9 ἐστὶ prius om. U 

10 χαὶ om. R τοῦ λευχοῦ γένος R τοῦ ξύλου om. R 11. 12 αὐτὸ---αὐτό 

om. R 14 ἀπορήσειεν a 15 εἰπεῖν ἐστιν U 16 fort. (στιν te τοῦ γὰρ, 

om. ἐὰν Ral 17 post τὸ ἔμψυχον add, ζῶον Ua? ἔστι Ua: ἐστιν, ἔσται R 

ἄρα τί ἃ 18 δεῖν R 19 τὸ ζῶον λέγειν τι ἔμψυχον 1] ὁμοίως om. αὶ 

20 δοχεῖ R 22 ante τὸ add. τόδε Ua 23 ἡ T: om. RUa 24 οὐκ ἔστιν fort. 

recte T cf. vs. 27 27 εἰπεῖν, οὐ κατηγορία δὲ U 28 εἶναι om. R τὸ γελαστι- 

χὸν τῷ ἀνθρώπῳ ἃ 29 χατηγορίαν παρὰ φύσιν γενέσθαι a 
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λευχῷ τὸ χρῶμα χατηγορξῖται. εἰ μέντοι εἴπω τὸ λευχὸν σιμὸν εἶνα!, δ4ν 
Ν “ ΄ > id ~ ~ , ~ 

δῆλον ὅτι ὡς ἐν ὑποχειμένῳ τῷ λευχῷ εἶναί φημι τὸ σιμόν. τοῦτο δὲ 
\ , ἀδύνατον: ἀδύνατον ἄρα χατηγορίαν εἶναι τὴν παρὰ φύσιν χατηγορίαν. 80 

p. 83238 “AN ἀληϑὲς μὲν εἰπεῖν ἐνδέχεται, ἀντιχατηγορῆσαι 
5 ὃὲ ἀληϑῶς οὐχ ἐνδέχεται. 

Ὅτι μὲν τόδε τὸ λευχὸν ξύλον ἐστὶν ἢ τόδε τὸ σιμὸν φιλόσοφόν ἐστιν, 
ἀληϑὲς εἰπεῖν. χατηγορίαν ὃξ τὸ τοιοῦτον οὐχ ἀληϑὲς χαλεῖν: ἔφϑη γὰρ 
εἰπὼν τὰ μὲν χατὰ φύσιν χατηγορούμενα χυρίως χατηγορεῖσϑαι, τὰ δὲ παρὰ 40 

φύσιν ἢ μηδ᾽ ὅλως χατηγορεῖσθϑαι ἣ χατὰ συμβεβηχὸς χατηγορεῖσϑαι. 

10 ὥστε οὐ ταὐτόν ἐστιν εἰπεῖν εἶναί τι χαὶ [χατὰ συμβεβηχὰς] χατηγορεῖν. 

Ἃ , Ὁ , , 

83239 Ἢ yap tot ὡς οὐσία χατηγορηϑήσεται. 
vy. ~ Cw ΄ ᾿ "7 ~ \ ~ δ. ὦ ~ S 
δει προσϑεῖναι 7 ὡς συμβεβηχός᾽ - τοῦτο δὲ παρῆχεν ἡμῖν νοεῖν. 45 

ἐν μέντοι τῇ χατασχευῇ προσέϑηχε᾽ δείξας γὰρ πῶς οὐχ ἐνδέχεται i 
, ~ ςς ‘ ~ fate ΠΟ ~ v 

οὐσίαν χατηγορεῖσϑαι ἐπήγαγεν “odd μὴν tod ποιοῦ ἣ τῶν ἄλλων οὐὸ 
n . ~ > x ” ᾿ S's \ 15 ἂν μὴ χατὰ συμβεβηχὸς χατηγορηϑῇ. οὔτε δὲ ἐπὶ τὸ ἄνω οὔτε ἐπὶ τὸ 

O27 us 

χάτω ἄπειρα οὔτε τὰ οὐσιωδῶς χατηγορούμενα οὔτε τὰ χατὰ συμβεβηχός. 

p. 88υ8 Οἷον ἄνϑρωπος δίπουν, τοῦτο ζῷον, τοῦτο ὃ᾽ ἕτερον. 

is] Fray \ v σ ΄ te , ΄ ΟῚ \ 

Ὅτι STL TO ἄνω lOTAYTAL πάντως αἱ χατηγοόριαι φϑανουσαι εις τὰ γξνι- 

χώτατα γένη. 

90 p.83b4 Οὐδὲ τὸ ζῷον κατ᾽ ἀνθρώπου, τοῦτο δὲ χατὰ Καλλίου. 
ζ 4 >) x A , ow \ a} SN Ἁ ζε , 

Ὅτι xat ἐπὶ τὸ χάτω ἵστανται" τὰ γὰρ ἄτομα οὐδενὸς ἑτέρου χατηγο- 

ροῦνται. | 

1 τὸ prius om. R εἴποιμι a 2 ws om. U 4 ἀλλ om. U post ἐνδέχεται add. 

εἰπεῖν U: ἐνδέχεται εἰπεῖν Arist. (inv. ord. np) ἀντιχατηγορεῖσϑαι U (np) > post 

μέν add. φησι ἃ ἐστιν prius RU: εἰπεῖν ἃ τὐδε alt. om. U 7 καλεῖν οὐχ πὰ U 

8 εἰπὼν] p. 83414 sq. 9 post χατηγορεῖσϑαι alt. add. xat οὐ χυρίως a 10 κατὰ συμ- 

βεβηχὸς delevi post κατηγορεῖν add. Οἷον εἰ γένος ὃν ἢ διαφορὰ τοῦ κατηγορουμένου. ταῦτα 

δὲ δέδειχται ὅτι οὐχ ἔσται ἄπειρα, οὔτ᾽ ἐπὶ τὸ χάτω. Εἰπὼν τὸ ἃ 11 τοι R Arist.: om. Ua 

ef. p. 248,23 14 post χατηγορεῖσϑαι add. zat διὰ παραδειγμάτων τὰ λεγόμενα πιστωσά- 

μενος ἃ ἐπήγαγεν] "10 οὐδὲ μὴν ἃ Arist.: om. RU 15 dv Arist. cf. p. 248,21: 
ὃ RUa χατηγορηϑῆ U Arist.: χατηγορεῖται Ra οὔτε GE—16 συμβεβηχός om. a 

οὔτε alt. om R 16 οὔτε prius R: εἴτε U τὰ συμβεβηχότα U 17 ante οἷον add. 

Οὔτ᾽ ἐπὶ τῷ ἄνω a ante ἄνϑρ. add. ὁ R post τοῦτο prius add. δὲ R ζῷον, τοῦτο 

om. U τοῦτο δ᾽ ἕτερον om. R 18,19 “Ὅτι κατὰ τὴν ἐπὶ τὸ ἄνω ὡς εἴρηται πρόοδον, 

ἵστανταί ποτε τὰ οὐσιωδῶς κατηγορούμενα, δῆλον. τὸ γὰρ δίπουν, ὡς καϑολιχώτερον χατηγο- 

ρεῖται τοῦ ἀνθρώπου". τοῦ δίποδος adits, τὸ ζῶον. τοῦ ζώου, τὸ ἔμψυχον. xal οὕτω πεπε- 

ράτωται ἣ ἐπὶ τὸ ἄνω τοιαύτη χατηγορία εἰς αὐτὴν χαταντήσασα τὴν οὐσίαν al 18 αἱ 

om. U 20 οὐδὲ Ua: οἷον R 21.22 Toutéotwy, οὐδὲ πάλιν κατὰ τὴν ἐπὶ τὸν ἔσχατον ὑπο- 
, 2 , , πὶ 4 . 1 ~ ‘ - 

χείμενον χάϑοδον ἐπ᾽ ἄπειρον 7 κατηγορία πρόεισιν, ἵνα ὡς τὸ ζῶον χατηγορεῖται χατὰ τοῦ 

ἐστιν, οὕτω χαὶ 
, 

TL 
ἢ , Σ ~ $29 ᾿ - “5, . ~ 
ἀνθρώπου ἐν τῷ τί ἐστι, χαὶ ὁ ἄνϑρωπος αὖϑις κατὰ τοῦ χαλλίου ἐν τῷ τί 
ς , 5 ~ ᾽ “> . ν᾿ ~ , “ φ Σ 

ὁ χκαλλίας πάλιν χατηγορῆται χατ᾽ ἄλλου τινὸς ἐν τῷ τί ἐστιν. ἀλλὰ χαὶ οὕτως ἵσταται ἡ ἐ 

τὸ χάτω πρόοδος εἰς αὐτὸν τὸν ἔσχατον ὑποκείμενον, ἤτοι τὸν χαλλίαν χαταἀντήσασα a! 
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p.83b5 Τὴν μὲν τὸς οὐσίαν ἅπασαν ἔστιν ὀρίσασϑαι τὴν τοι- 58: 
αύτην, τὰ δ᾽ ἄπειρα οὐχ ἔστι διεξελϑεῖν νοοῦντα. 

Τὴν τοιαύτην φησὶ τὴν ἢ τον ον ἀλλὰ τὴν μετ᾽ αὐτὴν 
πᾶσαν, οἷον πάντα τὰ ὑπάλληλα γένη καὶ εἴδη μέχρι τῶν ἀτόμων: ἁπλῶς 

\ Say, a7 ~ 0.3 5 . 2 ὦ γὰρ οὐσίαν οὐὸξ τι τῶν χαϑολιχωτάτων ἔστιν ὁρίσασϑαι, ἀλλὰ δι’ ὕπο- 10 or 

γραφῆς γινώσκεται, εἰ τοίνυν πᾶσαν τὴν τοιαύτην οὐσίαν ἐστὶν ὀρίσασϑαι 
δυνατόν, ἀδύνατον ἄρα ἐπ᾽ ἄπειρον τὰς χατηγορίας ἰέναι. τὸν μὲν γὰρ 
ὁριζόμενον Ost διεξελθεῖν ἁπάσας ταύτας, ἵνα εἰδείη ἕκαστον τῶν ἐν τῷ 
δρισμῷ παραλαμβανομένων" τὰ δὲ ἄπειρα διεξελϑεῖν ἀδύνατον. ὥστε εἰ 

10 ἀληϑῶς δριζόμεϑα, o χ ἐπ᾽ ἄπειρον αἱ χατηγορίαι. τὸ δὲ νοοῦντα προσέ- 

‘ 

~ > 

XASTOV τῶν EV TH 

ce | 

Os a R [ΟἹ ὕηχεν ἀντὶ τοῦ ‘eid ὁρισμῷ παραλαμβανομένων᾽ " 
οὐδὲ γὰρ ἄλλως ἐν oo On x 

i 

(εται ἐκ ἀκα vost ὃς ἕχαστον Exdotov amen 15 
) ἄπ 

ὧν 
> Q 9.7 σ 5 
ATOOLOOVS. Οστε Et Tv retpov αἱ χατηγορίαι, ἀνάγχη οὐσίαν τινὰ ὁριζο- 

“4 7 wv ~ μένους τὰς ἐπ᾽ ἄπειρον αὐτῆς χατηγορουμένας διεξελϑεῖν" τοῦτο ὃὲ ἀδύνατον. 

15 p.83b9 Ὡς μὲν δὴ γένη ἀλλήλων οὐχ ἀντικατηγορηϑήσεται: 
Ἁ >) \ oa 5 ΄ 

εσται {4p αὐτο περ αῦτο τι. 

Πρότερον συγχωρήσας ὡς γένος ἢ διαφορὰν χατηγορεῖσϑαι τὸ παρὰ 
, ΄, ? ς ~ Pus χατηγορούμενον χαὶ δείξας ὅτι οὐχ ax’ ἄπειρον αἱ χατηγορίαι, νῦν 

, 
5 

A A - ~ > LA ao 5 5 > ~ Ψ ΄, και πρὸς ALTO τοῦτο EVLOTATAL, OTL οὐχ ἐνόξγεται ἀντιχατηγορεῖσϑαι ἀλλύ- 20 ’ £ | / 
΄ Vv. > Ὁ ~ 20 hwy ὡς γένη. εἴπομεν δὲ ἱχανῶς περὶ τούτου. 

p-83>10 Οὐδὲ μὴν τοῦ ποιοῦ ἢ τῶν ἄλλων οὐδέν, ἂν μὴ χατὰ 
2 SNES an ry (Nya συμβεβηκὸς χατηγορηϑῇ. 

Εἰπὼν “ἢ γάρ τοι ὡς οὐσία χατηγορηϑήσεται᾽ χαὶ χατὰ παράλειψιν 
NEN \ at Ώ An Le a >} eae = oN ΄ >) Ψ, ~ δεδωχὼς ἡμῖν νοῆσαι τὸ χατὰ συμβεβηχός, εἶτα ἐλέγξας τὸ ὡς οὐσίαν νῦν 

Φ 

- 

25 ἐλέγχει τὸ ὡς συμβεβηχὸς χατηγορεῖσϑαι τὸ παρὰ φύσιν χατηγορούμενον. 2 
μὲν ὡς ἐπὶ μιᾶς χατηγορίας, τοῦ ποιοῦ, ἐποιήσατο τὸν λόγον, χαὶ πρῶτον 

Vv ς Vy > ΄ > I> ~S ΄ » - Di τω ene) eva ἔλεγεν “ett ef μή ἐστι τόδε τηῦδε ποιότης". νῦν δὲ χοινῷ λόγῳ 
δείκνυσιν ὅτι οὐδεμίαν τῶν παρὰ φύσιν χατη ἸἸοριῶν ἐνδέχεται ὡς συμβεβη- 

‘ ~ ~ ~ / HOS χατηγηρεῖσθαι οὗ χατηγορεῖται" οὐδὲ γὰρ οὐσίαν τῶν συμβεβηχότων 

1 ὁρίσατϑαι ἔστι R 5 post γὰρ add. φησιν ἃ οὐδέν Ra ὁρίσασϑαί 
ἐστιν ἃ 6 τὴν τοιχύτην πᾶσαν ἃ 7 δυνατόν om. R, at cf. p. 252,13. 14 
post ἄπειρον add. εἶναι U προιέναι τὰς χατηγορίας a τὸν scripsi: τὸ RUa 
8 εἰδὴ U 9. διελθεῖν Ua 10 obxét’ ἐπ᾿ a 13 εἰ om. R post 
ἀνάγχη add. zat al τὴν οὐσίαν, OM. τινὰ a 13. 14 ὁριζομένους a2: ὁρισμοὺς RU: 
ὁρίσαται al 14 τὰς --- ἀδύνατον om. al αὐτῆς scripsi: αὐτῇ Ua?: om. ut 
sequentia usque ad 15 οὐχ R 15 οὐχ om. a χατηγορηϑήσεται R 
17 πρότερον] Ὁ] 20 post δὲ add. ἤδη ἃ εἴπομεν] p. 245,17 sq. 21 οὐδὲν U(D) 
23 εἰπὼν] 439 7, γάρ tot ex Arist. scripsi: yap ἤτοι U: yap τὸ ἢ R: yap ἄνωϑεν τὸ 
ἢ ἃ 20 πρότερον U μὲν a: om. RU ὡς Ua: to R 27 ἔλεγεν] 236 
28 οὐδεμία a 
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οὔτε τὰς λοιπὰς ἀλλήλων. 4 δὲ ἀπόδειξις, ὅτι πᾶσαι αἱ χατηγορίαι συυ.- 55r 
a. 

βεβηχότα εἰσὶ τῶν οὐσιῶν, οὐδεμία δὲ ταῖς λοιπαῖς συμβέβηχε, διότι μηδὲ 

ἐν ἄλλοις ὑποστῆναι δύνανται εἰ μὴ ἐν τῇ οὐσία. 80 

Ρ. 88b12 ᾿Αλλὰ δὴ ὅτι οὐδ᾽ εἰς τὸ ἄνω ἄπειρα ἔσται. 

5 Τρεῖς ὑποϑέσεις ὑπέϑετο xa? ἃς οἷόν τέ ἐστιν ἐπ᾽ ἄπειρον ἰέναι τὰς 

χατηγορίας. ἐλέγξας οὖν τὴν μίαν, λέγω δὴ τὴν ὑποτιϑεμένην ὡρισμένων 

τῶν ἄχρων τὰ μεταξὺ ἄπειρα εἶναι, εἶτα δείξας ὅτι χαϑόλου τῶν χατα- 

φάσεων πεπερασμένων οὐσῶν ἀνάγχη πᾶσα χαὶ τὰς ἀποφάσεις πεπεράνϑαι 80 

χαὶ ux ἐπ᾽ ἄπειρον ἰέναι, μετῆλϑεν ἐπὶ τὰς λοιπὰς τῶν ὑποϑέσεων χαὶ 

10 ἔδειξεν ὅτι οὐχ οἷόν te ἐπὶ τὸ ἄνω ἐπ᾽ Ἔο ἰέναι. χαὶ πρῶτόν γε 

δειξεν ὅτι τὰ ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορούμενα οὐχ εἰσὶν τοῦς ἐν TH τί 

στι ὃξΣ χατηγοροῦνται τὰ γένη χαὶ al διαφοραὶ τῶν εἰδῶν οὐ μόνον ἐπὶ 
\ > \ 

τῆς οὐσίας ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ΡΤ ὅτι ὃὲ οὐχ ere εἰσι 

ν a ΄ ΄ JAN ~ 

15 εἴη. φησίν, οὐδὲ δρίσασϑαι τὰ ἘΠ ΠῈΣ οὐδὲ γνῶναι eee εἰ γὰρ 40 
λ Ser = ΄ , [ Ἂ wv [ἢ \ v ~~ ΩΝ ‘A 

βουληϑείημεν ὁρίσασϑαι tov ἀνϑρωπον χαὶ εἴπωμεν ζῷον εἶναι λογιχὸν 

Dvytov, ἵνα Ἰνῶμεν ἀληϑῶς τί σημαίνει ὃ δρισμός, δεῖ δρίσασϑαι ἕχαστον 
τῶν ἐν τῷ ὁρισμῷ BEI ISD χαὶ πάλιν ἐχείνων ἕχαστον. εἰ οὖν μὴ 

ἵστανται αἵ χατηγορίαι, ἀδύνατον ὁρίσασϑα! τι" τὸ ἄπειρον γὰρ ἀδιεξίτητον" 

20 Ἰνῶναι δέ τι οὐχ one τῶν ἀρχῶν αὐτοῦ μὴ διεγνωσμένων, λέγω δὴ 

τοῦ γένους. οἷον τὸν ἄνϑρωπον γνῶναι οὐχ ἔστι μὴ ἐγνωσυένου τοῦ ζῴου" 
τὸ δὲ 

ἡ ὃς ζῷον πάλιν οὐχ ἴσμεν, τί σημαίνει, uh τὸ τούτου γένος εἰδότες, χαὶ τοῦτο 45 

ee ἐπ᾽ ἄπειρον. ὁμοίως χαὶ ἐπὶ ποιοῦ χαὶ ποσοῦ xal τῶν ἄλλων. ταῦτα 
οὖν εἰπὼν χαὶ ϑελήσας τὸν λόγον ἐπεχτεῖναι μὴ μόνον ἐπὶ τῶν χατ᾽ οὐσίαν 

25 χατηγορουμένων ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ τῶν συμβεβηχότων ταῖς οὐσίαις (χαὶ ταῦτα 
γὰρ χατηγοροῦνται τῶν οὐσιῶν: φαμὲν γὰρ thy ἄνϑρωπον λευχὸν εἶναι 7 

τρίπηχυν), ἔλαβεν ἐχ διαιρέσεως ποσαχῶς τὰ κατη ορούμενα χατηγοροῦνται. 

χαὶ ἔδειξεν ὅτι τῶν χατηγορηουμένων τὰ μὲν χυρίως λέγεται χατηγορεῖσϑαι, 50 
~ 
t ὅσα “ITA φύσιν xaTHYopsttary χατὰ φύσιν δὲ xaty, (a ὅσα [7] ἐν τῷ 

- 
tT 30 τί ἐστι MEINE at, ὥσπερ τὸ ζῷον τοῦ ἀνθρώπου 7 τὸ χρῶμα τοῦ λευχοῦ, 

σ 

χαὶ ὅσα ἐν ὑποχειμένῳ ἐστὶν ἐχείνῳ xa? οὗ χατηγορεῖται, ὥσπερ τὰ συμ- 

ἡεβηχότα τῶν οὐσιῶν. παρὰ φύσιν δὲ χατηγορεῖται 7 τε οὐσία τῶν συω- 
t / ᾿ i | | ‘ 

fQ. , Ἁ A Is , ~ ’ σ ‘4 | ~ Ὥ 2 

βεβηχότων χαὶ τὰ συμβεβηχότα τῶν συμβεβηχότων, ὅσα μὴ ἐν τῷ τί ἐστι 

1 post ἀλλήλων add. χατηγοροῦμεν a 2 ταῖς aes scripsi: τῇ λοιπῇ RUa 

3 ef py Ua: ἡ ἢ 4 δὲ ἃ τὰ ἃ ὃ πεπεράνϑαι RU: πεπερασμένας εἶναι ἃ 

10.11 καὶ --- ἔδειξεν RUa?: δείξας al 10 γε Vat: - τε ἢ 19 οὐχ ἐπ᾽ ἀπειρόν ἃ 

εἰσι om. R 16 εἴποιμεν a, at cf. p. 250,21. 22 17 det Ua: τί R 

18 περιληφϑέντων R 20 ἐγνωσμένων U 22 οὐχ---σημαίνει RUa?: οὐ δυνατὸν 

γνῶναι a! τὸ τούτου (τοῦ U)—xat RUa?: τοῦ γένους αὐτοῦ ἐγνωσμένου. ἀλλὰ a? 

20 οὐχ om. a? ποσοῦ --- ποιοῦ ἃ 24 γ᾽ οὖνῦ 21 χατηγορεῖται ἃ 

29 χατηγοροῦνται utrobique R χατὰ φύσιν δὲ---80 κατηγορεῖται om. ἃ ἢ delevi 

90 ὅπερ U 
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χατηγορεῖται. εἶτα ἔδειξεν ὅτι οὐδὲ αἱ παρὰ φύσιν κατηγορίαι ἐπ᾿ ἄπειρον 
προέρχονται. ταῦτα οὖν δείξας ἀνατοέχει εἰς τὸ προχείμενον᾽ τοῦτο ὃὲ 

wv > a) \ d wv - 2 Ἐ 

πὶ τὸ ἄνω ἐπ ἄπειρον τῶν 55V 
Ἂν \ a _~F ad 39>. \ ΄ 

ἣν τὸ δεῖξαι ὅτι οὐδὲ | τὰ συμβεβηχότα 

οὐσιῶν Rm γηροῦνται. χαὶ δείχνυσι τοῦτο πάλιν διὰ τῶν προδεδειγμένων. 

5 διόπερ ἐ eee uot λογιχὴν χαλεῖσϑαι τὴν τοιαύτην δεῖξιν, διότι οὐχ ἐπὶ 

όνων τῶν zat οὐσίαν ὑπαρχόντων χαὶ τῶν xa? αὑτὸ ἁρμόζει ἀλλὰ χαὶ = 

» Ov τ 

πὶ πάντων τῶν ὁπωσοῦν χατηγορουμένων χατὰ φύσιν. διόπερ eva λοιπὸν 
3 i or ἀποδειχτιχῶς χαὶ μὴ λογικῶς δείχνυσι μὴ ἐπ᾽ ἄπειρον ἰέναι τὰς xatyyo- 

ρίας, οὐχ ἐνδέχεται λοιπὸν τοῖς ἐπιχειρήμασιν ἐχείνοις ἐπὶ πάντων ἁπλῶς 

10 τῶν χατηγορουμένων χρήσασϑαι. οὕτως ἄρα λογιχὰς δείξεις φησὶ τὰς 

χοινοτέρας χαὶ πλείοσιν ἐφαρμοζούσας. ὅπερ οὖν εἴπον, δείχνυσιν ἐν τούτοις 
ἐνδέχεται σ 3 >\ A ΕΣ \ ~ [4 ᾿, ως b) , , 

ὅτι οὐδὲ τὰς ἀπὸ τῶν συμβεβηχότων ταῖς οὐσίαις χατηγορίας 
én’ ἄπειρον ἰέναι. δείχνυσι δὲ διὰ τῶν δεδειγμένων. εἰ γὰρ ἐδείχϑη ὅτι 
τὰ ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορούμενα πάντα πεπερασμένα, πεπερασμένα δὲ χαὶ 10 a pielaes ee 

2 @s 

Ξ YAK + ἘΠ Ἂ vel xe . 15 τὰ γένη τῶν χατηγοριῶν (τοῦτο γὰρ ex τῆς ἐναργείας ἔχομεν" πᾶν γάρ, 
ὃ ἂν εἴπῃς, ὑπὸ μίαν τῶν δέχα χατηγοριῶν ἀνάγεται), εἰ τοίνυν χαὶ τὰ 
Ἰένη τῶν κατηγοριῶν πεπέρασται, χαὶ τὰ ἐν ἑχάστῃ δὲ γένη ἢ εἴδη πεπέ- 

- \ 97> S~ » σ \ emcee ~ , 

ρᾶσται (τοῦτο γὰρ δέδειχται), δῆλον ἄρα ὅτι xat at ἀπὸ τῶν συμβεβηχότων 

χατὰ τῆς οὐσίας χατηγορίαι πεπερασμέναι εἰσί’ th yap ἐχ πεπερασμένων 

20 συγχείμενον χαὶ αὐτὸ πεπέρασται. οὐδὲν 6 χεῖρον ἴσως χαὶ ἐπὶ παρα- 

δείγματος γυμνάσαι τὸν Adyov. οἷον εἰ χατηγοροῖτο τοῦ ἀνϑρώπου τὸ 15 

λευχὸν χαὶ ϑελήσωμεν γνῶναι τί ποτέ ἐστι τοῦτο ὃ χατηγορήϑη τοῦ ἀν- 
τὶ ΄ a 7 ~ ΄ » Vv ~ a Vv 

ϑρώπου, ἀνάγχη δήπου τοῦτο ὁρίσασϑαι, ὅτι ἔστι χρῶμα διαχριτιχὸν ὄψεως. 

χατηγορήσομεν οὖν τοῦ λευχοῦ τὸ χρῶμα, χαὶ πάλιν τούτου, εἰ τύχοι, τὸ 
ποιόν. δέδειχται δὲ ὅτι τὰ ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορούμενα πάντα πεπέρασται. τῷ σι 

ὁμοίως δὲ χαὶ ἐπὶ τοῦ ποσοῦ χαὶ τῶν λοιπῶν. δέδειχται ἄρα ὅτι χαὶ at 

ἐχ τῶν συμβεβηχότων χατὰ τῆς οὐσίας χατηγορίαι ὡς ἐπὶ τὸ ἄνω πεπε- 
\ 

ρασμέναι εἰσίν. ὅτι δὲ χαὶ ἐπὶ τὸ χάτω af χατηγορίαι πεπερασμέναι εἰσί͵, © 20 

λέγω δὴ ἐπὶ τὰ ὑποχείμενα, συντόμως δείχνυσι. πάντα γὰρ τὰ συμβεβη- 

80 χότα, φησί, χατὰ τῆς οὐσίας κατηγορεῖται. ὥρισται δὲ τὰ ἐν τῇ οὐσία 

πάντα, ἐπὶ μὲν τὸ ἄνω τὰ ἐν τῷ τί ἐστιν αὐτῆς τ ον ἐπὶ δὲ τὸ 

χάτω τὰ ἄτομα" τοῦτο γὰρ προφανὲς ἐχ τῆς ἐναργείας, ὅτι τὰ ἄτομα χατ᾽ 

οὐδενὸς ἄλλου χατηγορεῖται. εἰ τοίνυν ὥρισται ἐπὶ τὸ χάτω ἣ οὐσία, τῆς 

ὃὲ οὐσίας κατηγορεῖται τά τε ἐν τῷ τί ἐστι τῆς οὐσίας καὶ τὰ συμβεβη- 2 

35 χότα πάντα, δῆλον ἄρα ὅτι χαὶ ἐπὶ τὸ ἄνω πεπέρασται πάντα τὰ χατηγο- 

ρούμενα (τοῦτο γὰρ δέδειχται διὰ τῶν ὁρισμῶν) ual ἐπὶ τὸ χάτω. ἔσχατον 

“ao ἐν πᾶσι τοῖς κατηγορουμένοις ἢ ἄτομος οὐσία" τὸ γὰρ τελειωτιχὸν 

> 

2 οὖν RU: δὲ a 4 χατηγορεῖται R πάλιν τοῦτο ἃ 5 ἐλέγομεν] p. 294,9 sq. 

δεῖξιν RU: μέϑοδον τῆς ἀποδείξεως a 9 λοιπὸν om. R 13 ὅτι om. U 14 post 

πεπερασμένα prius add. εἰσὶ a 16 ἂν Ὁ: ἐὰν RUa 11 ἑχάστω Ra γένει ἢ 

εἴδει R 20 δὲ om. U 21 post ἀνθρώπου add. 7 τοῦ ζώου a 24 χατηγορήσομεν 

seripsi: χατηγορήσαμιεν libri el τύχοι τούτου ἃ 28 post εἰσίν add. zat R 29 ἐπὶ 

τὰς ὑποχειμένας U: ὑποχειμένας a? 29. 80 φησι τὰ συμβεβηχότα ἃ 32 post ἐναργείας 

add. αὐτῆς a 34 te om. a 36 déerxtar] p. 8238 sq. 37 tehtxoy pr. U, corr. U? 
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πάντως οὐσία τίς ἐστι. χαὶ πᾶν συμβεβηχὸς πάντως οὐσίας τινὸς χατηγο- BBY 
ρξῖτα!, χαὶ εἰς τοῦτο ἔσχατον λήγουσιν αἵ τῶν συμβεβηχότων χατηγορίαι, 

λέγω δὴ τὴν οὐσίαν. τῆς ὃὲ οὐσίας ἔσχατον αἱ ἄτομοι οὐσίαι" ταύτας γάρ, 
ὡς εἶπον, χατ᾽ ἄλλων χατηγορηϑῆναι ἀδύνατον. ὅτι δὲ χαὶ at τῆς οὐσίας 80 

5 χατηγορίαι εἰς τὰ ἄτομα χαταλήγουσι, προφανές. δέδειχται ἄρα ὅτι χαὶ 
ἐπὶ τὸ χάτω πεπερασμέναι εἰσὶν αἱ χατηγορίαι" χάτω γὰρ πάσης χατηγο- 

ρίας αἱ ἄτομοι οὐσίαι. 

᾿Αλλὰ δὴ ὅτι οὐδ᾽ ἐπὶ τὸ ἄνω ἄπειρα ἔσται. τὰ χατηγορούμενα 
> ὶ ‘ 

δῆλον ὅτι οὐχ ἔσται ἐπὶ τὸ ἄνω ἄπειρα. 

10 p.83b13 ἸὩχάστου γὰρ χατηγορεῖται ὃ ἂν σημαίνῃ ἣ ποιόν τι ἣ 
ποσόν τι ἣ τῶν τοιούτων. 

Kita τίνα εἰσὶ τὰ χατηγορούμενα, ἀπαριϑμεῖται, ὅτι ἤτοι αἱ τοῦ συμ.- 
βεβηχότος χατηγορίαι ἣ τὰ ἐν τῇ οὐσίᾳ. τὰ ἐν τῇ οὐσίᾳ δέ φησι τὰ ἐν 

, τῷ τί ἐστι τῶν οὐσιῶν χατηγορούμενα" ταῦτα δέ εἰσι τὰ γένη χαὶ τὰ εἴδη 

15 χαὶ αἱ διαφοραί. πάντα δὲ ταῦτα, Ὁ: δέδειχται πεπερασμένα ἐπὶ τὸ 

ἄνω. εἶτα, ἐπειδὴ ἐνδέχεται χαὶ Exdotys χατηγορίας πεπερασμένα περι- 
> \ ἐχούσης υηδὲν ἧττον ch ede εἶναι τὰς χατηγορίας, εἴ Ye τὰ γένη τῶν 40 

χατηγοριῶν μὴ δέχα Ty μόνον ἀλλ πε (τ τον γὰρ ὄντων τῶν ee Vy 

πάντων 6& χατὰ τῆς οὐσίας χατηγορουμένων, χἂν ἕχάστη πεπερασμένα 

90 περιεῖχεν, ἄπειρα πάλιν συνέβαινεν εἶναι τὰ χατὰ τῆς οὐσίας χατηγορού- 

μενα), διὰ τοῦτο οὖν χαὶ τοῦτο προστίϑησι, ὅτι χαὶ τὰ γένη τῶν χατηῖο- 
‘ 

ριῶν πεπέρασται. εἶτα xat ἀπαριὺϑμεῖται ταῦτα. 

\ 

p.838b17 Ὑπόχειται δὲ ἕν xa ἑνὸς χατηγορεῖσϑαι. 

>) Al ~ - Νῇ“» SEES ΄ ~ ‘ Ὧν \ v σ ¢ ἘΞ 

Ey TALS ATOOSIGESL οηλώνοτι" τοῦτο γάρ SITES AL ἔμπροσὕϑεν, OTL αἱ 4d 

3 Q ;» σ , a ΄ ἊΝ Bl wv ~ was 

ATOOSLGELS SY TL TOUTWY OELXYDOLOLY, Ἢ ποσὸν Ἢ ποιὸν ἡ τὶ τῶν ἄλλων, 

νὸς χατηγορηῇ. δυνατὸν γὰρ χαὶ συμπεπλεγμένας ποιεῖσϑαι 
τῷ or 

mo a 
cer a ay) 

Otay ἕν xan 

ἐχ πλειόνων τὰς ES ὡς ὅταν εἴπω ᾿ Σωχράτης ἀνϑρωπος φιλόσοφός 

ἐστιν: ahh οὐχ εἷς 6 χατηγορούμενος ὅρος" δεῖ δὲ ἐν τοῖς συλλογισμοῖς 
ΓΕ δ Ὸ > \ “ ~ τ “ » “ > fal Q? ἁπλοῦς εἶναι τοὺς ὅρους. τοῦτο οὖν προσέϑηχεν, οὐχ ὅτι, εἰ μὴ ἕν χαὺ 

80 ἑνὸς χατηγορηϑῇ; λυμαίνεταί τι τὸ μὴ ἐπ᾽ ἄπειρον γίνεσϑαι τὰς χατηγο- 50 
, σ 

ρίας, GAN ὅτι αἱ πρὸς τοὺς συλλογισμοὺς παραλαμβανόμεναι χατηγορίαι 

τοιαῦται εἶναι ϑέλουσιν. 

4 ὡς εἶπον post ἄλλων colloc. ἃ ἄλλου U 5 εἰς] εἰσὶ R 6 γὰρ scripsi: δὲ 

libri 8.9 om. a 8 ὅτι om. R 9 εἰσιν R 10. 11 lemma post p. 249,4 

ἔσται habent RU 11 wt om. R post 7 add. τι a Arist. (om. A Bedfnpu) 

13 δὲ ἐν τῇ οὐσίᾳ a 14 ἐστι alt. 1. U 15 δὲ scripsi: γὰρ Ua: om. R ταῦτα 
ante πάντα colloc. R 16.17 περιεχούσης RU: ἐχούσης γένη a 17 εἶναι τὰς 

χατηγορίας ἀπείρους ἃ 18 elev a υόνον a: μόνα RU 19 «av Ral: καὶ ἐν I 

ἐν a? 19. 20 πεπερασμένη ὑπάρχῃ al 20 συμβαῖεν a! 21 προστίϑησι zat τοῦτο a 

24 ἔμιπροσϑεν] p. 83421—23 29 τοῦτο οὖν RUa?: διὰ τοῦτο οὖν τοῦτο a! μὲν (post 

εἰ) a? 90 χατηγορηϑείη ἃ 91 ὅτι ἃ: om. RU λαμβανόμεναι R: γινόμεναι a! 
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Oy p.83b18 Αὐτὰ δ᾽ ἑαυτῶν, ὅσα μὴ τί py χατηγορεῖσϑαι. 

Τουτέστι χαὶ τοῦτο ἡμῖν ὑπόχειτα', υμνηδεμίαν χατηγορίαν αὐτὴν ἑαυτῆς 

χατηγορεῖσϑαι, εἰ μὴ ἐν τῷ τί ἐστι χατηγοροῖτο" οἷον οὐ χατηγορεῖται τὸ 

λευχὸν τοῦ φαλαχροῦ, εἰ Lose τύχοι. τὸ μέντοι χρῶμα tod | λευχοῦ" τὶ 56 
- 

5 1άρ ἐστι τὸ λευχὸν τοῦ χρώματος. GAN οὐδὲ ἄλλο συμβεβηχὸς ἄλλου 

aoe βηχότος χατηγορεῖται. ταῦτα δὲ νῦν ἀναλαμβάνει, ἵνα διαχρίνῃ τῶν 
‘ 

“OTA φύσιν τὰς παρὰ φύσιν χατηγορίας. 

p. 88019 Συμβεβηχότα γάρ ἐστι πάντα, ἀλλὰ τὰ μὲν xa? αὗτα, 
> > ΄ 

τὰ δὲ χαϑ᾽ ἕτερον τρόπον. 

10 Τὸ γὰρ χρῶμα τῷ λευχῷ μὲν xa? αὑτὸ ὑπάρχει, Σωχράτει δὲ nad’ 

εἰ [0] 
oO 

(=) ΟΞ τοόπον: συυβέβηχε γὰρ αὐτῷ χαὶ οὐ zal’ αὑτὸ αὐτῷ ὑπαρχει. eee t t Ἑ 

Or MQ 

x 

ὃὲ “γάρ᾽ σύνδεσμος αἰτίας ἐστὶν ἀπόδοσις τῶν προειρημένων, λέγω δὴ 

τοῦ uy χατηγορεῖσϑα: ἀλλήλων τὰ συμβεβηκότα, εἴ ye ἕν μόνον 2 ι edi | (κατ γὴρξ - ΚΑΛΉΝ 5 ρξμρμηλυν) Ὁ ir “- ΐ ς 

συμβεβηχόσιν ὑποχείμενον γενέσϑαι δυνατόν. 10 

15 p. 83b22 Οὐδὲν yap τῶν τοιούτων τίϑεμεν εἶναι, ὃ οὐχ ἕτερόν τι 

ὃν λέγεται ὃ λέγεται. 

“ 39. ~ ΄ ΄ , (Fg \ , ΄ 

Or οὐδὲν τῶν συυβεβηχότων ὑποχείμενον ἑτέρῳ τινὶ γενέσϑαι δύναται, 

ιὰ τούτων δείχνυσιν: ἕχαστον γὰρ τούτων ἄλλο τι πρότερον ὃν οὕτως 
‘ 

\ ΟῚ τὸ γὰρ λευχὸν 7 ξύλον ἐστὶν ἢ λίϑος ἡ τι Mv 7 χεῖνο τες: ὅπερ λέ; 
~~ 
ET 

- 

! 20 τοιοῦτον, εἶτα λευχὸν εἶναι eee ὁμοίως τὸ τρίπηχυ, τὸ δεξιὸν 7 τῶν 

ἄλλων ὁτιοῦν. 

». 88.525 ᾿Αλλ᾽ αὐτὸ ἄλλου καὶ GAN ἄττα xad’ ἑτέρου. 15 

Αὐτὸ μέν, φησί, τῶν συμβεβηχότων cae οὐδενὶ ὑπόχειται" αὐτὸ 
a. ΄ Νὴ ee Ν / > 

8: xa¥ ἑτέρου τινὸς λέγεται χαὶ ἄλλο wart ἄλλου: οἷον λευχὸν μέν, εἰ 
ἊΣ [4 Ἃ ! [4 Ad Be Ἁ , er Ἃ 5) wd wv ΕΣ 

25 τύχοι, χατὰ χιόνος ἢ ψιμμυϑίου, μέλαν δὲ χατὰ πίσσης 7 ἐβένου ἡ τινος 

τῶν ὁμοίων. ἔνια δὲ τῶν ἐν ἢ eas” ἀλλ᾽ αὐτὸ ἄλλου xat 

τοῦτο χαϑ' ἑτέρου. λέγοι δ᾽ ἄν, οἷον εἰ λευχὸν μὲν xat’ ἀνθρώπου xaty- 

yopoito, τοῦτο δὲ χατὰ Σωχράτους, χαὶ τὸ λευχὸν χατὰ Σωχράτους. 20 

1 δὲ αὐτῶν RUa ef. vs. 2 5 post yap add. μέρος Ra τὸ λευχὸν TOD χρώματος 

mrg. U: τοῦ λευχοῦ τὸ χρῶμα R, pr. U: τοῦ χρώματος τὸ λευκόν ἃ 6 χατηγορεῖται 

συν βεβηχότος ἃ θ. 1 τὰς χατὰ φύσιν χαὶ τὰς ἃ 8 ante συμβ. add. Οὐ ἃ 

αὑτὸ R 10 ἑαυτὸ R 12 αἴτιός al ἀποδείξεως Ra! 13 μὴ om. a 

14 post ὑποκείμενον add. x29? ἕτερον ἑτέρῳ ὑποκείμενον al ἀδύνατον Ral 19 ὅπερ 

λέγεται om. a 20 δίπηχυ Ua! τὸ alt. RUa?: δὲ a! 22 αὐτὸς pr. U 

ἄλλου Ra, corr. U: ἄλλοις pr. U, Arist. at ef. vs. 26 25 κατὰ prius om. a post 

χατὰ prius add. τινος U ante dw. add. tod U éBatvou a 26 τῶν ἄλλων Ra 
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Ca | v 

p. 83624 Qu’ εἰς t ἄρα ἕν 

% % καὶ χατηγορεῖται ἣ χατὰ πλειόνων, διὰ μὲν τὸ 

ἕν 
a ‘ , 

ἕν χατὰ πλειόνων" 

yr vac aaa 
> ἄπ 

οι 

SAX 

οὐὸξ π etpov, δῆλον ὅτ 

τ» - ” » “2. 

10 Εἰπὼν ὅτι οὔτ᾽ ἐπὶ τὸ ἄνω οὐτ 

τούτων δείχνυσι. χαὶ πρῶτον πῶς οὐχ 

xa)’ ἑνὸς χατηγορεῖσϑαι ἐπ᾽ ἄπειρον. 
πολλὰ γὰρ xa’ ἑνὸς o 

χαὶ ἄλλως" 
[, ΩῚ᾽ 

πλείονα xath 

253 

“av ἑνός. 

ς Oe (cet 

tes ῷ 

εἰ ἕν μὴ κατηγορεῖται 
τοῖς πλείοσι πολλαὶ 25 

συμβεβηκότα, ὅσα ἐν τῇ 

οὐχ ἄπειρα. 

χάτω τὸ ἄπειρον, ἑχάτερον 
5 ‘ ΄ Ω᾽ » , 

ἐπὶ τὸ χάτω. xa ὧν γάρ, φησί, 
\ ~ , Nae ~ , 

τὰ συμβεβηχότα χατηγορεῖται, τουτέστι τὰ ὑποχείμενα τοῖς συμβεβηχόσιν, 
e 5 , YA >) fs ait ‘ / 

at οὐσίαι εἰσίν. οὐσίαι δὲ τὰ γξνὴ 

σ ~ 

χαὶ ὅτι τὸ ζῷον λευχόν ἐστι, χαὶ ὅτι 

Σωχράτης λευχός ἐστι. 
is ἐ 2 ξῖσοο τὰ ἄτουα χαταλή [0] 

αἱ οὐσίαι, αὐταὶ ἄρα 

Ρ. 88097 

χαὶ 

χαὶ τὰ συμβεβηχότα, 

τὰ εἴδη χαὶ τὰ ἄτομα" φαμὲν γὰρ 

ἐστι, 

εἴπομεν γὰρ ὅτι 
ἄνθρωπος λευχός χαὶ ὅτι 6 80 

Can eer Sey. 
αἱ οὔσιαι εἰσιν" 

ἰ ὑπόχεινται μὲν πάσῃ χατηγορίᾳ 

ὶ τὸ χάτω αἵ χατηγορίαι. 

ἀμφότερα οὐχ 

ἀπ EAU ρα. 

Ἵ 0 τι 

φησί, 

2 
επι 

οὐσία. ἐστί. φαμὲν γὰρ 
\ v roe) τὸ ἔμψυχον σῶμα, τὸ σῶμα odata’. 

ρανται" 
9 /> “7 

020 € cu. 
rd 
ite TLEO St εἰχται EuTpocvey ρασμένα, 

τῷ κατηγορούμεν a πάντα nants ασται" 
, 

EXUGTH τῶν χατηγοριῶν περ οασται. 
j Losi) 

πεπερασμέναι εἰσὶν αἱ χατηγορίαι. 

Ee 
ε πλειόνων ἔδειξ 

4 πολλὸ 

13 αἱ om. U 

15 ἐστι om. Ra 

adtat seripsi: αὐτῆς RU: om. a 

(ante ἄνω alt.) a 21 τὰ pr. 

Ua?: xat R διὰ 

φεξῆς] ὁ. 23 p. 8409 sq. 

πὶ alt. a: εἰς RU 

ἐστι alt. om. R 

17 
~- 
. 

* Os ASE IG) 

{: ἃ: N- 

τ ΘΝ ἣΣ Shae Ae 
22 τὸ ἔμψυχον om. a TO σῶμα οὐσία a: 

23 καὶ ταῦτα γὰρ ἐχ---χατηγοροῦντες R 

p. 8237 sq. 25 χατηγορούμενα om. a 

τὸ ἄνω ἄπειρα. τὰ 

χαὶ γὰρ ταῦτα χατὰ τῶν οὐσιῶν χατηγοροῦνται. 

lacunam indicavi, supple ᾿Επεὶ τὸ ἕν 7 zat? 
τοῦτο, OTL 

Uae ἃ 

.» πεπερασμέναι ἄρα Ra 

Ἀπ ee 

ἔμψυχον, § 

> aw ~ 
ETL TO AYW τῶν 

30 5 ἄνϑρωπος ζῷον, 
\ x , χαὶ τὰ συμβεβηχότα 

32 ἡ σ 

ἐδείχνυμεν OTL 

ay = τ εἰ 1 ενος χατηγορεῖται---πλειόνων OM. ἃ 
ὅ > > 7 4 a“ 

a 3 χαϑ᾽ ἑνὸς ἕν ἃ 

10 τὰ ἄνω --τὰ χάτω ἃ 

14 ἐστι prius om. Ra 

16 Ὃ om. U 

R 

λέγομεν a 

εἴπομεν] p. 200,32 

aes a 

RU 
24 ἔμπροσϑεν] 

ταῦτα corr. U: τά 

om. RU om. 

πάντα δὲ ταῦτα U 

26 χαὶ prius om. U 
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p. 8398 ᾿Ανάγχη ἄρα εἶναί tt οὗ πρ 
ry 

DTOV TL χατηγορεῖται. Or 

Συμπεραίνεται διὰ τούτων τὰς τρεῖς ὑποϑέσεις. ἀνάγχη οὖν, φησίν, 
Ls lg ΐ εἶναί τι ἔσχατον οὗ πρῶτον χατηγορεῖταί τι’ τοῦτο δέ ἐστι τὸ ἄτομον, 

οὗ πρώτως χατηγορεῖται τὸ εἰδιχώτατον εἶδος. χαὶ οὕτω χατὰ σὐνέχειαν 4ὅ 

5 προϊουσῶν τῶν χατηγοριῶν ἵστανται εἴς τι ἔσχατον xa? οὗ οὐδὲν ἕτερον 

χατηγορεῖται. ὥστε χαὶ τὰ ἄχρα ὥρισται χαὶ τὰ μέσα. 

p.83b32 "Ect δὲ ἄλλος, εἰ ὧν πρότερα ἄττα χατηγορεῖται, ἔσται 

ν ἀπόδειξις χαὶ τὰ ἕξῆς. 

7 > ‘ ~ ‘ , A ~ 2) S δὴ Ἁ b} 9 >>»! 

Kat τοῦτον τὸν τρύπον λογιχὸν χαλεῖ, od διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν (οὐδὲ 
> aN ἌΞΩΝ Na , ig toe, τοὶ Qe 5 herve =o ih} DU eeN , ~ 5 Μ" 

10 γὰρ ἐπὶ πλειόνων ἀρμόζει τὰ ἐνταῦϑα λεγόμενα GAA ἐπὶ μόνων τῶν ἄπο- 50 
‘ 

na ~ 5, ed sone aN wa 5 ‘> Ξ ἐν (aus Δ᾽) μ᾿ ec ad c 

δειχτιχῶν), GAN ὅτι λαμβάνει τὸ εἶναι ἀπόδειξιν. ταύτῃ O ἂν apuolor ἢ 

᾿Αλεξάνδρου ἐξήγησις ἢ ἐπὶ τοῦ προτέρου ἐπιχειρήματος λογιχὸν αὐτὸ διὰ 
- ἴς ia A! ‘ ~ δ ΄ σ > EA Τῷ , ΄ Yo » 

τοῦτο λέγοντος, διὰ τὸ λαβεῖν ὡμολογημένον ὅτι εἰσὶν δρισμοί. χαίτοι ἔδειξε 

χαὶ ἐν ἀρχῇ ὅτι ἔστιν ἀπόδειξις: ὥστε οὐ δοχεῖ ἀναποδείχτως τοῦτο εἰλης 
΄ > \ ~ >) b) Ὅν \ ? 

15 φέναι. μήποτε οὖν τὸ ““Aoytx@s” ἐπ᾽ ἀμφοτέρων ἀχουστέον, διότι μὴ ἐπ 
~ ~ ) CEN i? ΄ x “ - 

αὐτῶν τῶν xa’ αὑτὸ χατηγορουμένων γυμνάζει τὸν λόγον, ὅπερ ποιεῖ ἐν 
Cr~ ‘sy 3, 3} , Ὁ. , Cee? ~ ἀν ~ σ SPN ΄ A \ = 

ots ἑξῆς, | GAN Ext τινων ἑτέρων, οἷον τοῦ λαβεῖν ὅτι εἰσὶν ὁρισμοὶ xat 56V 

ξεις. διὰ μέντοι τοῦ νῦν ἐπιχειρήματος δείχνυσ'ν, ὅτι ἀπεί- 
> , ~ » ς » ΝΖ 

ρους εἶναι τὰς μεταξὺ χατηγορίας τῶν ἄχρων ὡρισμένων ὄντων οὐχ ἐνδέ- 

20 χεται. λαβὼν οὖν ἐνταῦϑα ὡμολογημένον ὅτι ἔστιν ἀπόδειξις, ἀπαγει 
cy 
t 

΄ , , S529) Ὑ ra , 

πάλιν εἰς ἄτοπον tov λόγον, ὅτι ef Ex’ ἄπειρον εἶεν at χατηγορίαι, ἀνάγχη 
o 

> ~ Α 5) I~ led ΄ , ar Vy X ς τ > > - > \ ἀναιρεῖσϑαι τὴν ἀπόδειξιν. ὡμολογημένον Ge ἔλαβε τὸ εἶναι ἀπόδειξιν διὰ 
τὸ ἐν ἀρχῇ τοῦτο δεδειχέναι, ἐν οἷς ἐνέστη πρὸς τοὺς ἀναιροῦντας τὴν 
3 In led \ X \ [γώ 3 Ὁ Ἁ v , 7 Lf > 

ἀπόδειξιν χαὶ πρὸς τοὺς ἅπαντα ἀποδειχτὰ εἶναι λέγοντας. πρόεισιν οὖν 

25 ἢ δεῖξις τοῦτον τὸν τρύπον. ὧν ἔστι, φησί, πρότερά τινα, τούτων ἔστιν 
Lye » > a\ v Cy ἐπ p 5) SEAT, ~ Ν 7 . Ne ἀπόδειξις. ὧν δὲ ἔστιν ἀπόδειξις, οὐχ ἐνδέχεται ταῦτα εἰδέναι μὴ δι 
9 Ὁ "» ld A 5 a fod 5 / ~ ~ A a ’ ἘΞ τ ἀποδείξεως: ἢ γὰρ ἀπόδειξις ἐχ προτέρων τινῶν πιστοῦται τὰ δεύτερα. ὧν 
9) Vv , b) ~ ~ ~ 

δ᾽ ἔστι τινὰ πρότερα, ἀδύνατον ταῦτα γνῶναι μὴ προεγνωσμένων τῶν πρώ- 
Ὁ. ‘ ΄ , σ co Dd se 5 ~ ΄ \ των. δύο γὰρ τρόπο! γνώσεως, 6 τε Gt ἀποδείξεως ἐχ τῶν προτέρων τὰ 10 

x 7 ΄ “ >) ΄ ~ ~ 4 

30 δεύτερα πιστούμενος χαὶ ὃ χρείττων 7 χατὰ ἀπόδειξιν, ὁ τῶν χοινῶν λέγω 
2 - ? ΄ 2 ’ ἐννοιῶν, xa ὃν τὰς ἀμέσους γινώσχομεν προτάσεις χαὶ τὰς χοινὰς ἐννοίας, 

2 χαὶ φησὶν, ἀνάγχη a ὃ πρώτως Ua 5 ἵστανται RUa?: ἵσταται ἣ πρόοδος 

αὐτῶν a! 7 ἄλλος R Arist.: ἄλλως Ua ἅττα RUa (A Β Νὴ) ἔσται χτλ. 

om. R ἔσται U (A BDMcfdun): ἔστι a Arist. 9 οὐδὲ Ua: οὐ R 

10. 11 ἀποδειχτῶν καὶ 11 ἄλλο τι libri post ἡ add. τοῦ ἃ 12 ᾿Αλεξάνδρου] 

ef. p. 233,32 sq. 13 λαμβάνειν a ὡμολογούμενον sic Ua 14 ἐν ἀρχῇ] ὁ. ὃ 

Ρ. 1208 sq. ὅτι Ot ἀποδείξεως Ra τοῦτο ἀναποδείχτως U 15 λογικῶς] 

p. 82635 ὅτι Ra 16 xad? αὑτὰ U 7 ἐχ Ra 18 ὅτι prius om. U 

20 οὖν RU: χαὶ a ἐπάγει R 22 λάβωμεν R: λαμβάνει a 22.23 διότι R: 

ὅτι ἃ 28 δέδειχεν Ra 24 ἀποδειχτιχὰ U 27 τὰ δεύτερα πιστοῦται U 

28 αὐτὰ Ua 29 δι᾿ ἀποδείξεως om. ἃ 



PHILOPONI IN ANALYT. POST. I 22 [Arist. p. 89" 82. 35. 38] 255 

οὐχ ἐχ προτέρων αὐτὰς γινώσχοντες (οὐδὲ γὰρ ἔστιν αὐτῶν πρότερα) ἀλλ᾽ bY 

πιβάλλοντες. ὡς ἥ αἴσϑησις τοῖς αἰσθητοῖς: ἀδύνατον δὲ Gg 7 ἀμέσως αὐταῖς 

τὰ ἀποδειχτὰ τοῦτον τὸν τρόπον Ἰνῶναι. ὥστε εἰ ἐπ᾽ ἄπειρον χωροῦσιν 

ai χατηϊορίαι χατὰ τὸ μέσον, ἀδύνατον εὑρεῖν ἄμεσον πρότασιν. ἀυξσου 
Τὴ 

oO 
° < 

, a) 1 τιν χορὸ, seer pg NAN = ἢ ΘΕ > On = aa ee 

προτάσεως μὴ οὔσης ἀλλὰ πάσης τῆς ληφϑείσης δεχομένης peTagn ete 
σι 

8 9 

w- 

sas 5 Ν , x ¢ fa , 

ὅρον ἀδύνατον ἀπόδειξιν γενέσϑαι, εἴ ye ἢ ἀπόδειξίς τισι προτέρο'ς τὰ Get 

τερα πιστοῦται, τῶν GE προτέρων μὴ ἐγνωσμένων ἀδύνατον τὰ δεύτερα 

Ἰνωσϑῆναι. γινώσχομεν δὲ τὰ πρότερα ἢ πάλιν δι’ ἀποδείξεως, ε χαχείνων 
iz 

‘ 

εἰσὶν ἕτερα πρότερα, ἢ χρειττόνως ἢ χατὰ ἀπόδειξιν, εἰ χοιναὶ elev ἔννοιαι. 

3 
v ΄ 5 4 

10 ἐπ᾽ ἄπειρον δὲ τοῦ ληφϑέντος ἔχοντος ξαυτοῦ pent (σύμενόν τι, ἐπεὶ μὴ 

δυνατὸν διεξελϑεῖν τὸ ἄπειρον μήτε χρειττόνως αὐτὸ Ἰνῶναι ἢ χατὰ ἀπό- 20 

δειξιν, ἀνάγχη ἄρα μηδ᾽’ ὅλως αὐτὸ γινώσχειν. ὥστε ἀναιροῦσιν ἀπόδειξιν 

χαὶ ὅλως γνῶσιν καὶ χατάληψιν of ἐπ᾽ ἄπειρον προϊέναι λέγοντες τὰς χατη- 

γορίας. εἰ δὲ τοῦτο ἄτοπον χαὶ ἔστιν ἀπόδειξις, οὐχ ἐπ᾽ ἄπειρον doa αἱ 

15 χατηγορίαι. δυνατὸν δὲ δεῖξαι ὅτι οὐ μόνον αἱ μεταξὺ οὐχ ae: ἀλλ 

οὐδ᾽ αἱ ἐπὶ τὸ ἄνω: χαὶ τούτων γὰρ ἀπείρων οὐσῶν ἀναιρεῖται Ἶ ἀπόδειξις, 

εἴ γε ἢ ἀπόδειξις διὰ τῶν δρισμῶν, "ἢ ρισμοὺς ὃὲ ἀποδοῦναι οὐχ οἷόν τε 
» 

vo ἀπείρων οὐσῶν τῶν χατηγοριῶν, ὡς ἐδείξαμεν πρότερον. 25 

de Ἰνώριμον, τάδε δὲ μὴ ἴσμεν μηδὲ 

0 
ὃ 

μων ΡΥ ς ἈΝ ΚΡ, ᾿ Vp Pes , 

20 Bé λτιον ἔχομεν πρὸς α D ELOEVAL, οὐδε TO OLA τούτων γνῶ- 

τ 5 Ἂ δὰ ~ 

ὧν γὰρ ἔστι τινὰ πρότερα χαὶ ἀρχοειδέστερα, ἀδύνατον τῶν πρώτων 

μὴ ἐγνωσμένων τὸ δεύτερα Ἰνωσϑῆναι. γινώσχονται δέ, φησί, τὰ πρότερα 
ba! \ a) “ ς - “ ΄ a 

ἣ καὶ αὐτὰ δι᾽ ἀποδείξεως, εἰ ἔχοιεν ἑαυτῶν πρότερα. ἣ χρειττόνως ἢ 80 
5 > 3 ΄ τς 

χατὰ ἀπόδειξιν, εἰ μηδὲν ἔχοιεν προηγούμενον. μὴ ἐγωση νων οὖν, φησί, 
τῷ σι 

τῶν πρώτων διὰ τὴν én’ ἄπειρον τῶν κατηγοριῶν πρόοδον οὐδὲ τὰ ex τῶν 

πρώτων γνωριζόμενα γνωσϑῆναι δύναται. τὸ δὲ τάδε δὲ μὴ ἴσμεν ἀντὶ 
~ Ως) > 7 ΄ - 5 " x 

τοῦ “μὴ δι᾿ ἀποδείξεως ἴσμεν᾽ - τούτῳ γοῦν ἀντέϑηχε τὸ μηδὲ βέλτιον 

Mf μὴ 5 Nantes \ > \ ~ Nf 

ἔχομεν ἢ uate ἀπόδειξιν πρὸς αὐτὰ [τοῦ εἰδέναι]. 

80 p.83>38 Εἰ οὖν ἔστι τι εἰδέναι δι’ ἀποδείξεως ἁπλῶς “at μὴ ex 

τινων μηδ᾽ ἐξ ὑποθέσεως. 

Εἶπον ὅτι ὑποτίϑεται εἶναι ἀπόδειξιν διὰ τὸ ἐν ἀρχῇ τοῦτο ἀποδεῖξαι. 

1 post προτέρων add. τινῶν a πρότερον ἃ 2 αὐταῖς scripsi: αὐτοῖς RUa 

4 τὸ om. R 5 οὔσης RU: ληφϑείσης a 5.6 ἑτέρου ὅρου αὶ 6 ἀπόδειξιν 

γενέσϑαι ἀδύνατον ἃ 7 ovx U 8 ἢ πάλιν RU: ἤτοι a 9 εἰσὶν om. U 

ἕτερα om. a χρείττους U post ἔννοιαι add. ἢ προτάσεις ἄμεσοι a 

10 τι ἑαυτοῦ προηγούμενον ἃ 14 ἄρα Ra: εἰσὶν U 15 ὅτι, om. Ὁ 

16 οὐδ᾽ αἱ seripsi: οὐδὲ RUa 17 ody οἷόν te RU: ἀδύνατον a 18 πρότερον] 

p- 234,14 sq. 22 ἀδύνατον om. R: ody οἷόν te, sed post 23 γνωσθῆναι a 

24 ἑαυτῶν Ra: zal αὐτὰ U 27 Sovavtat R 98 ov ἀποδείξεως οὐχ a γοῦν RU: 

δὲ ἃ 29 τοῦ εἰδέναι delevi 82 εἰπὼν U εἶπον] p. 254,14. 22 
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6 δὲ μὴ ἔχ τινων μηδὲ ἐξ ὑποϑέσεως, τοῦτ᾽ ἔστιν εἰ uh πᾶσα ἀπό- 56V 
οϑέσεως 7 nse) ἀλλὰ ἔστι τι χαὶ ἁπλῶς ἀποδεῖξαι μηδεμιᾷ 

ὑποϑέσει χρησάμενον. ἐξ ὑποθέσεως G2 ἀπόδειξις λέγεται ἢ λαμβάνουσα πο 

3 J \ \ 3 ’ Ω͂ , 

ATOGSLXTOY “AL EV τουτῷ STEPOY 

, 

τι δειχνύουσα, οἷον ὡς εἴ τις λέγοι ᾿ συγχε- 40 

δ χωρήσϑω μοι ὅτι ἔστι πρόνοια, χαὶ δείχνυμι ὅτι ἔστιν ἢ ψυχὴ ἀϑαάνατος᾽ 

ἢ ̓ συγχεχωρήσϑω μοι τὴν el ἀϑάνατον εἶναι, zal δείχνυμι ὅτι χωριστή 
> 

ἐστι σωμάτων᾽ - ἐξ drobécews γὰρ at τοιαῦται ἀποδείξεις χαὶ ody ἁπλῶς. 

σ, > , 2 ~> 5 ~ " » 
p. 8419 Ὥστ᾽ εἰ τὰ ἄπειρα μὴ ἐγχωρεῖ διεξελϑεῖν, ὧν ἔστιν ἀπό- 

» » ~_) , > ΄ 

δειξις, ταῦτ οὐχ εἰσόμεϑα δι᾿ ἀποδείξεως. 

: pat ἔπος : 
10 Εἰ παντός, φησι, τοῦ ληφϑέντος ἐστί τι ἀνώτερον, πάντα aun ἀπο- 

Wee ἘΣ τ 5 7 3552? ἊΣ 
δειχτὰ εἶναι: ex προτέρων aaa αἱ ἀποδείξεις. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τὸ ἄπειρον 

ἀδιεξίτητον, οὐδέν ἔσται πάλιν ἀποδεῖξαι, εἴ ye ἀδύνατον μὴ ἐγνωσμένης 
τῆς ἀρχῆς. ὥστε εἰς ἀντίφασιν περιάγεται ὁ λόγος, τὸ καὶ πάντα ἀπο- 

δειχτὰ εἶναι χαὶ μηδὲν ἐνδέχεσϑαι ἀποδεῖξαι. 

Ε ) + ~ NIA ay ~ , τὶ 
15 p.8428 ᾿Αναλυτιχῶς δὲ διὰ τῶνδε φανερόν. 50 

v 
Ξε Fe Sia ΄ 

Δείξας χοινότερον, ὅτ! οὐδεμία τον α ἐπ᾽ ἄπειρον πρόεισι, βούλεται 
397 2 \ ~ 3 A Q ~- 3 9\ 

νῦν ἰδίως ἐπὶ τῶν ἀποδειχτιχῶν τὸ αὐτὸ τοῦτο δεῖξαι. ἀποδειχτιχοὶ δὲ 
>? Cen Q7 , Ἅ \ ‘ > \ Ὁ A ~ φ Δ ».. 

za’ αὑτὸ δύο τρόποι" ἣ γὰρ τὰ εἰς τὸν δρισμὸν τῶν | ὑποχειμένων παρᾶ- D7! 

λαμβανόμενα, ὡς τὰ ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορούμενα, οἷον τὸ ζῷον τοῦ ἀν- 

20 ϑρώπου, ἣ ἅπερ εἰς τὸν ἑαυτῶν δρισμὸν τὰ ὑποχείμενα παραλαμβάνει, ὡς 

τὸ περιττὸν χαὶ ἢ σιμότης χαὶ τὰ τοιαῦτα. δείχνυσιν οὖν ὅτι οὐδὲν τούτων 

ἐπ᾿ ἄπειρον πρόεισιν: οἷον ἀνθρώπου ὙΠ τ xa?’ αὑτὸ τὸ ζῷον, 

τούτου δὲ τὸ ἔμψυχον χαὶ ἐφεξῆς, ὅτι οὐχ ἐνδέχεται ταῦτα ἐπ᾽ ἄπειρον 

ἰέναι: ὁμοίως τῷ ἀριϑμῷ xd? αὑτὸ ὑπάρχει τὸ περιττόν, τούτῳ ὃὲ τὸ 5 
‘ 

~ σ a. ~ 

25 πρῶτον χαὶ τούτῳ, εἰ τύχοι, ἕτερόν τι, ὅτι τς ταῦτα ἐπ᾽ ἄπειρον πρόεισιν. 
a 

Oe ́ am 5 ‘ ἊΝ ~ \ Ὸ " 5 Α ~ > < , ἀναλυτιχὰς δὲ χαλεῖ τὰς τοιαύτας δείξεις ἀντὶ τοῦ “dnoderxtixds , διότι 

ὃ σχοπὸς πάσης τῆς ἀναλυτιχῇς πραγματείας ἢ anode ἐς ἐστιν: οὕτω γοῦν 

χαὶ τὴν ἀρχὴν τῶν ᾿Αναλυτιχῶν ee “πρῶτον εἰπεῖν περὶ τί ae 
΄ > \ ε ΄ ‘ τ ~ 

τίνος ἐστὶν ἢ σχέψις, ὅτι περὶ ἀπόδειξιν χαὶ ἐπιστήμης ἀποδειχτιχῆς"". 
> \ > ~ ἢ \ > a 

30 ἐπεὶ οὖν πᾶσαν τὴν περὶ ἀποδείξεως πραγματείαν οὕτως ἐχάλεσεν ἀναλυ- 10 

2 ἀλλὰ Βα!: μηδὲ Ua? ὃ post δὲ add. ἡ U 4 ἀποδειχτιχὸν R ἐν deleverim 

6 εἶναι ἀϑάνατον ἃ 7 ἡ τοιαύτη ἀπόδειξις U 8 διεξελθεῖν RU (M): διελϑεῖν 

a Arist. 10 ἀνωτέρω U 12 ἐστι a post ἀδύνατον add. ἀποδεῖξαι a 

13 τῷ Ua 14 ἐνδέχεται amoderevovat a 15 φανερόν RUa?: συντομώτερον al: 

φανερὸν συντομώτερον Arist. 11 ἐπὶ RU: διὰ ἃ 18 τρόποι δύο ἃ 22 ἀν- 

ϑρώπου U et asterisco notatum, cui tamen in mantissa nihil respondet ἃ: ἀνάγχη R 

25 post πρῶτον add. zat ἀσύνϑετον a προΐασιν R 26 οὖν a post τοῦ 

add. οὐκ R 27 πραγματείας RU: * ἐπιστήμης (asterisco in mantissa nihil respon- 

det) a 28 post ἐποιήσατο add. εἰρη πιο ἃ πρῶτον om. U πρῶτον 

ath.) Anal. pt. 11 p. 24210 29 ἐπιστήμην ἀποδειχτιχήν R 
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τιχὴν EX μέρους TO πᾶν ὀνομάσας, διὰ τοῦτο χαὶ πάσας τὰς ἀποδειχτιχὰς δττ 
Nd ad 3 \ > ’ \ \ \ Ὁ ~ we XL , ~ Qf’ 

δείξεις ἀναλυτιχὰς ἐχάλεσε. χαὶ γὰρ σχοπὸς Futv διὰ πάσης τῆς uelddov 

τοὺς παρὰ τοῖς παλαιοῖς συλλογισμοὺς ἐπισχέψασϑαι, εἰ ἀναγκαῖοι χαὶ ἀπο- 
~ . ~ 5" ~ t-4 4, , , 

δειχτιχοί, χαὶ τεχνιχῶς ἀναλῦσαι χαὶ ἀγαγεῖν ὑπὸ τὰ σχήματα τάς τε 

5 ὕλας αὐτῶν ἐπισχέψασϑαι, εἰ ἀναγχαῖαι χαὶ ἀποδειχτιχαί. διὰ τοῦτο οὖν 

Ex τοῦ χρησιμωτέρου μέρους ἣ πᾶσα πραγματεία ἐχλήϑη. ὅτι δὲ οὐδὲ 
τὰ ἐν ταῖς ἀποδείξεσι χατηγορούμενα ἄπειρά ἐστι, δείχνυσι τοῦτον τὸν 1 

τρόπον. χατηγορεῖται γὰρ ἐν ταῖς ἀποδείξεσι τὰ xad’ αὑτό. τούτων δὲ 

δύο ἦσαν τρόποι. πρῶτος μὲν τὰ ἐν τῷ ὁρισμῷ τοῦ ὑποχειμένου παρα- 
΄, τ ) ΓΝ τ κι ἌΓ σύ = od 2) , id Fide ahs \ \ , 

10 λαμβανόμενα: xa}? αὑτὸ γὰρ τὸ ζῷον τῷ ἀνθρώπῳ ὑπάρχει καὶ τὸ λογικόν" 

ὁμοίως τῷ λίϑῳ τὸ ἄψυχον: καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὃὲ ὡσαύτως. δεύτερος δὲ ἦν 

τρόπος τῶν χαϑ᾿ αὑτὸ ὅσα ἐν τῷ ἑαυτῶν ὁρισμῷ τὸ ὑποχείμενον παρα- 
ἢ 

λαμβάνει. ὡς τὸ ὐπρῦ τειν χαὶ ἄρτιον τὸν ἀριϑωυὺὸν χαὶ τὸ εὐθὺ χαὶ χαυ- μυ > \ ‘ ‘ ‘ 

΄ 20 
7 

πύλον τὴν Ἰραμμὴν χαὶ τὸ σιμὸν τὴν ῥῖνα. χαὶ πρῶτόν ye δείκνυσιν ὅτι 

15 τὰ χατὰ τὸν ert τρόπον tod xa}? αὑτὸ οὐχ ἐ 

οἷον εἰ τὸ περιττὸν ὑπάρχει τῷ ἀριϑμῷ, een δήπου ἐν τῷ λόγῳ τοῦ 

περιττοῦ ὑπάρχειν τὸν ἀριϑμόν- πάλιν εἰ τῷ περιττῷ (ὑπάρχει τ 
> ~ , ~ , 5) sf ΄ ta ἐν tw) λόγῳ τοῦ πρώτου ἐνυπάρξει τό τε περιττὸν χαὶ ὁ ἀριϑμός: ὁμοίως xat 
εἰ ἄλλο τι ual)’ αὑτὸ ὑπάρξει τῷ πρώτῳ, ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐχείνου παραληφϑή- 

20 σεται τὰ ὑποχάτω πᾶντα, τό τε πρῶτον χαὶ τὸ περιττὸν χαὶ ὃ Πρ πος: ἐπεὶ 25 
γὰρ περὶ τῶν xa} αὑτὸ νῦν ὁ λόγος χαὶ τούτων τοῦ δευτέρου τρόπου, ταῦτα 
62 7 ὑπόϑεσις ἔχει ἐπ᾽ ἄπειρον προϊέναι, ΟΣ ὅτι ἀεὶ τὰ ee εἰς τὸν 

δρισμὸν αὐτῶν παραληφϑήσονται, οὐ μόνον τὰ προσε χη ἀλλὰ χαὶ τὰ πορρω- 
τέρω" εἰ γὰρ τῷ περιττῷ ὑπάρχει τὸ πρῶτον, ἀνάγχη δήπου ἐν τῷ τοῦ 

Xx 25 πρώτου ὁρισμῷ μὴ μόνον τὸ περιττὸν παραληφϑῆναι ἀλλὰ χαὶ τὸν ἀριϑμόν. 
εἰ οὖν ἄπειρα εἶεν τὰ xa’ αὑτὸ χαὶ ταῦτα ἐνεργείᾳ ὑπάρχει, δῆλον ὅτι 
εἰς τὸν τινῶν δρισμὸν ἄπειρα ἔσται τὰ παραλαμβανόμενα. 80 

᾿Αλλ᾽ εἰς τοῦτο μὲν οὐ φαίνεται ὁ ᾿Αριστοτέλης ἀπάγων τὸν λόγον. 
εἶπε γὰρ ἄν τις πρὸς τοῦτον ὅτι οὐχ ἔσται λαβεῖν τὸ ἔσχατον τῶν xa? 

80 αὑτὸ ὑπαρχόντων ἀπείρων ὄντων. εἰ δὲ τοῦτο, τῶν μεταξὺ πάντως ἔσται 
τὸ λαμβανόμενον" τούτου δὲ οὐχέτι ἄπειρα ἔσται τὰ ἐν τῷ Bprtees ἄτης 
λαμβανόμενα. ὥρισται γὰρ τὸ ὑποχείμενον, οἷον ὃ ἀριθμός. ὅ τι ἂν οὖν 
λάβω τῶν xa’ αὑτὸ ὑπαρχόντων, πάντως τὰ μεταξὺ αὐτοῦ καὶ τοῦ ἀριϑμοῦ 

1 πάσας om. U 2 post ἡμῖν add. ἐστι a διὰ πάσης ἡμῖν U post 
μεθόδου add. ταύτης a ὃ. 4 εἰ---ὠἀποδειχτιχοί om. U Ὁ ἀναγχαῖοι a: ἀναγχαῖαι R 
3.4 ἀποδειχτιχοί scripsi: ἀποδειχτιχαί R: ΤΣ ἃ Ὁ ἐπισχέψασϑαι --- ἀποδειχτιχαί 
om. R 6 post μέρους add. αὐτοῦ Ua οὖν U 9 δύο ἦσαν τρόποι] c. 4 
p- 73434 sq. 10 τῷ ἀνθρώπῳ zai τὸ ζῶον καὶ τὸ λογικὸν ὑπάρχει a 11 ὁμοίως, 

om. δὲ a δὲ alt. a: om. RU 12 τρόπος ἦν a tov U 12.13 παρελάμ.- 

Bavev R 13 ante ἄρτιον add. τὸ U 15 post αὑτὸ add. ὅτι R 17 ante πάλιν 

add. καὶ a! εἰ Ua?: ἐν Ral περιττῷ om. a! 17.18 ὑπάρχει---ἐν τῷ addidi 
18 post πρώτου add. χαὶ ἀσυνϑέτου a ὑπάρξει al te om. Ra! ὁμοίως --- 20 
ὃ ἀριϑμός om. U 19 τῷ tert. om. ἃ 20 te a: ye R 23 post αὐτῶν add. 
οὐ αὶ παραληφϑήσεται U 26 δ᾽ a εἶεν RU: ἐλήφϑη a 29 τοῦτο ἃ 

Comment. Arist. ΧΤΠ 3. Philop, in Anal. Post, 17 
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σι 

10 

πεπερασμένα ἔσται, ἅπερ δεῖ ἐν τῷ ὁρισμῷ τούτου παραλαμβάνεσϑαι. ὅτι 
ὥστε οὐ δοχεῖ ἀναγχαία εἶναι ἢ εἰς τοῦτο τὸ ἄτοπον ἀπαγωγή, διότι pH 8 

> τὰ χατηγορούμενα εἰς τὸν ὁρισμὸν τοῦ ὑποχειμένου παραλαμβάνεται ἀλλ᾽ 
ἔμπαλιν. τοῦτο μέντοι τὸ ἄτοπον προσηχόντως τῷ δευτέρῳ τρόπῳ τοῦ 

ῳ ? ΄ Ὁ ~re ~ πρίν δ, ΄ 

way αὑτὸ ἐπιφέρεται, διότι ἐν τῷ ᾿δρισμῷ τοῦ ὑποχειμένου τὰ χατηγορού- 

usva παραλαμβάνεται, ταῦτα δὲ ὑπόχειται ἄπειρα εἶναι. εἰχότως ἄρα 

6 ᾿Δριστοτέλης οὐχ εἰς τοῦτο ἀπήγαγε τὸν λόγον, GAR ὅτι εἰ ἄπειρα εἶεν t | | 
A > EN ΄ , ΄ uv c ΄ ~ (ee ΄ ‘ 

τὰ xa αὑτὸ ὑπάρχοντα, συμβήσεται ἄπειρα ὑπάρχειν τῷ Evi, λέγω δὴ 40 

τῷ ἀριϑμῷ. τὸ yap πρῶτον, ὅπερ ὑπάρχει τῷ περιττῷ, δῆλον ὅτι χαὶ τῷ 
> (ὃ wae ae - » ~ oO ΄ - c » 

ἀριϑμῷ ὑπάρξει" χαὶ εἰ τῷ πρώτῳ ἕτερόν τι ὑπάρξει, τοῦτο αὐτὸ ὑπάρξει καὶ 

τῷ περιττῷ χαὶ τῷ ἀριϑμῷ. ὥστε συμβήσεται τῷ Evt, λέγω δὴ τῷ ἀριϑμῷ De ied vada ash 5 te εἰ μῳ. tc |e Ὁ ors cy Ἢ i ρ UW, 

ἄπειρα ὑπάρχειν. εἰ ὃὲ τοῦτο, φησίν, ἀδύνατον, GYAov ὅτι οὐδὲ ἐπὶ τὸ 

ἄνω ἄπειρα ἔσται, ὅπερ ὑπέχειτο. ἐπὶ τὸ dvw δέ φησιν ἀπὸ τοῦ ἀριϑμοῦ 
oy ee 

ἐπὶ τὸ περιττὸν ual τὸ πρῶτον χαὶ ἐφεξῆς. οὐχ ἄρα ἐνδέχεται ἐπ᾿ ἄπειρον 
‘ 

. 

var τὸ χατὰ τὸν δεύτερον τρόπον τοῦ xa’ αὑτὸ ὑπάρχοντα. 45 
~ "» , 5 σ Α 

ς τοῦτο ἀπήγαγε τὸν λόγον εἰπὼν ὅτι WT ξ 
Ψ 

΄ ΄ 

υ ἐνδέχεται ἄπειρα τοιαῦτα ὑπάρχειν τῷ ἑνί, τοιαῦτα δὲ δῆλον ὅτι 

Μ» > sy 

‘O μὲν οὖν ᾿Αριστοτέλης 

CN 

ἘΝ q? eo A WG ΄ ὝΕΣ ai ΄ BI) σ δὲ τῶν ΨῈ v4 x 

τὰ ua αὑτὸ ὑπάρχοντα. τοῦτο δὲ προσέϑηχεν, οὐχ OTL ἐνδέχεται ἕτερα μὴ 
> ΄ δ - 

xa?’ αὐτὸ ὑπάρχοντα ἄπειρα εἶνα 
34 » ~ 7) ι ἐν évt, ἀλλ᾽ ἤτοι, ἐπειδὴ περὶ τῶν καῦ 

ε ε , ΕΞ ~ ὦ > ~ ) eae. x 
αὑτὸ ὑπαρχόντων 6 λόγος νῦν, zat τὸ συμβαῖνον εἶπε τοῖς xa)’ αὑτό, ἢ πρὸς 

“ ἊΝ, SA ~ ~ ~ 3’ ~ ~ , wv , 5 

ἀντιδιαστολὴν τῶν μορίων τοῦ συνεχοῦς, ὅτι ἐχεῖνα δυνάμει aTEtpa ἐστιν. 

ἁπλῶς γοῦν τοσοῦτον εἰπών, ὅτι μὴ ἐνδέχεται ἄπειρα ὑπάρχειν τῷ δ0 
' Ἵ Uisenes Ne . ᾿ 

ε ΄ » - > > as 5 ΄ ε , a If Seer? 

ἑνί, πῶς τοῦτο οὐχ ἐνδέχεται, od προσέϑηχεν. ὁ μέντοι ᾿Αλέξανδρός φησιν 
σ Co wv > ~ 5 ~ 

ὅτι συμβαίνει γὰρ οὕτω τὸ ἄπειρον ἐνεργείᾳ εἶναι. τοῦτο δὲ οὐ προσφυῶς 
¢ 

Ὁ ~ ~ , , a ~ 9 [4 

δοχεῖ τοῖς προχειμένοις ἐπάγειν: αὐτὸ γὰρ δὴ τοῦτο ὑπετίθετο, ἐνεργείᾳ 
- Vv la a wv ~ > 7 SH 

εἶναι τὸ ἄπειρον. ὥστε οὐδὲν ἄτοπον δόξει τοῦτο εἶναι. ἔλεγεν οὖν 
΄ οὗ κα ΄ \ \ ΄ \ , X Me σ 4 2 

ὃ φιλόσοφος ὡς πρὸς τοὺς ὁρισμοὺς τείνειν τὸν λόγον, ὅτι συμβήσεται ἐν 
- ΄ - Dae Ώ ΄ > . at JAN ~ Ὁ ΑΝ, i) ϑὲς 

τοῖς δρισμοῖς ἄπειρα παραλαμβάνεσϑαι. ἐμοὶ ὃξ οὐδὲ τοῦτο δοχεῖ ἀληῦες 
o ~ v 5 , > Dy, 

| λέγω δὴ ὅτι οὐχ εἰς τοῦτο τὸ ἄτοπον ἀπάγει tov λόγον 6 Aptato- 57 

τέλης᾽ τὸ γὰρ ἄπειρα ὑπάρχειν τῷ ἕνί φησι, τῷ ὑποχειμένῳ, ὡς δείξομεν 
‘ ~~. ~ ΄ 2) 

τὴν λέξιν ἐπεξιόντες - εἰς ὁρισμὸν δὲ τοῦ ἀριϑμοῦ παραλαμβάνονται τὰ xat 

αὑτὰ ὑπάρχοντα αὐτῷ. ὥστε οὐ πρὸς τοὺς δρισμοὺς αὐτῷ συντείνει ὁ λόγος, 
“ ι > ΄ ΄ 5» 5 ΄ ΄ 3 ee, 3 \ c ΄ 

ὅτι μὴ ἐνδέχεται τούτους ἐξ ἀπείρων συνεστηχέναι, ἀλλ΄ ὅτι εἰ Ta ὑπάρ- 
ἤγατον 5 ~ ~ Vv 3 ~ x ~ , 5 

χοντα τῷ ἀριϑμῷ ἄπειρα εἶεν, ταῦτα δὲ xa’ αὑτὸ αὐτῷ ὑπάρχει, ἃ ὃ 
>) \ ~ \ a7 ΄ c ~¢ ΄ 

(δ᾽ αὐτὸν) γνῶναι τὸν μὴ εἰδότα πάντα τὰ χαϑ᾽ αὑτὸ αὐτῷ ὑπάρχοντα (οὐ γὰρ 

7 post τοῦτο add. τὸ ἄτοπον a 9 post περιττῷ add. τοῦτο U 10.11 xat to 

περ ιττῶ ὑπάρξει U 14 τὸν (post zat) R 15 εἶναι a! τὸ a7; om. RUa! 

ὑπάρχοντα a®: ὑπάρχοντος ΒΔ! 16 εἰς τοῦτο om. R: εἰς τὸ ἀδύνατον, sed post 

MOY ov a 17 ὑπάρχειν τῷ ἑνὶ τοιαῦτα a ante τῷ add. ἐν Arist. (om. p) cf. 

p. 261,21 19 ἐν om. a ἤτοι om. U 20 τοῖς xa¥ αὑτό a: om. RU 

23 οὐ om. καὶ 25 δὴ om. ἃ fort. ὑπετίϑετο (to) cf. p. 276,13 26 τὸ ὑπο- 

χείμενον al δείξει ἃ 30 τὸ συμβαίνει γὰρ οὕτω ἄπειρα al τῷ ἑνὶ bis a? 

φῆσι τῷ OM. a! 31 post εἰς add. τὸν ἃ παραλαμβάνεται ἃ 92 αὑτὸ R 

, 

‘ 

οὗ 
QF om. Ua post λύγος add. οὐχ b 34 αὐτῷ U: om. Ra 35 δ᾽ αὐτὸν addidi 
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yn ΡΥ ΞΞ ‘ mt as _ , ὅν Se θ᾽ ὁ | > ~ Pe 

ἂν εἰδείη ἴημεν φύσιν τρι ώνου U7) εἰδότες τινὰ ποτε ἐστι TA χα αὐτὸ αὑτῷ ody 

ὑπάρχοντα), ὥστε ef ἀπειρά εἰσι τὰ xa’ αὑτὸ τοῖς πράγμασι ὑπάρχοντα, 

τὰ δὲ ἄπειρα γνῶναι χαὶ διεξελθεῖν ἀδύνατον, ἀδύνατον ἄρα γνῶσιν τῶν 

πραγμάτων ἔχειν. ὥστε εἰ τοῦτο ἄτοπον, ἀδύνατον ἄρα τῷ Evi ἄπειρα χαϑ' 

ὃ αὑτὸ ὑπάρχειν. Το τ σι 6& τούτοις χαὶ ἕτερον ὃ ᾿Αλέξανδρος δειχνὺς 
uy ἐνδέχεϑαι ἄπε'ρα εἶναι τὰ χατὰ τὸν δεύτερον τρόπον xa’ αὑτὸ ὑπαάρ- 10 

χοντα' ταῦτα γάρ, ie det ἐπὶ τὸ ἔλαττον nee ισιν. ὥσπερ γὰρ τοῦ 

ἀριθμοῦ τὸ περιττὸν én ἔλαττον χαὶ τὸ πρῶτον ἐπ᾿ ἔλαττον τοῦ περιττοῦ, 

οὕτως, εἰ χαὶ τῷ πρώτῳ ἕτερόν τι ὑπῆρχεν, ἐπ᾽ ἔλαττον ἂν ἦν χἀχεῖνο 

10 τοῦ πρώτου, χαὶ ἐφεξῆς Ouotws ἐπὶ τὸ ἔλαττον προϊόντα εἰς τὰ ἄτομα τε- 
λευτῶσιν. οὐχ ἄρα ἐνδέχεται ἐπ᾽ ἄπειρον προϊέναι τὰ τοιαῦτα. εἰ μὲν 

yap ἐπὶ τὸ μεῖζον ἐγίνετο ἢ πρόοδος, εἶχεν av τινα λόγον, μήποϊε ἐπ 

ἄπειρον πρόεισιν, ὥσπερ ἐπὶ τὸ μεῖζον ἢ τοῦ ἀριϑυοῦ προχοπή" εἰ δ᾽ ἐπὶ 15 

τὸ ἔλαττον ἢ eos ἀνάγχη δήπου χαταντῆσαι εἰς τὰ ἄτουα, ὥσπερ 
15 χαὶ ἢ τοῦ ἀριϑμοῦ ἐπὶ τὸ ἔλαττον προχοπὴ εἰς τὴν μονάδα χαταντᾷ. οὐχ 

ἄρα ἐνδέχεται ἐπ᾽ ἄπειρον προϊέναι τὰ χατὰ τὸν δεύτερον τρόπον τοῦ xa’ 

αὑτὸ ὑπάρχοντα τοῖς πράγμασιν. 

Οὕτω μὲν περὶ τοῦ δευτέρου τρόπου τῶν χαϑ᾽ αὑτό. ὅτι δὲ οὐδὲ 
τὰ χατὰ τὸν πρότερον τρόπον τοῦ xa? αὑτὸ ἄπειρα ἐστι, ῥαδίως δείχνυσιν 

20 ἀπὸ τῶν ὁρισμῶν. εἰ γὰρ ταῦτα μὲν ἐν τῷ τί ἐστι τῶν ὑποχειμένων 
παραλαμβάνεται, οἷον τὸ ζῷον εἰς ὁρισμὸν τοῦ ἀνθρώπου χαὶ εἰς Ὀρισι ον 20 

τοῦ ζῴου τὸ ἔμψυχον, τοῦτο δ᾽ én’ ἄπειρον πρόεισιν, οὐχ ἐνδέχεται ἄρα 
ὁρίσασϑαι. ὥστε εἰ τοῦτο ψεῦδος χαὶ ἔστιν ἢ διὰ τῶν ὁρισμῶν γνῶσις, 

\ πεπέρασται ἄρα τὰ ἐν τῷ τί ἐστι τῶν πραγμάτων χατηγορούμενα. 

τῷ σι p.84a11 “H μὲν yap ἀπόδειξίς ἐστι τῶν ὅσα ὑπάρχει xa αὑτὸ 
ῖ 

Τὸ τῶν ἄρϑρον, τουτέστιν ὅσα xa? αὑτὸ ὑπάρχει τοῖς πράγ- 

μασι, τούτων ἐστὶν ἀπόδειξις. 

2 oT \ > > ΄ ΄ ΄ - 
Ρ. 84213 Οσα τε γὰρ ἐν ἐχείνοις ὑπάρχει ἐν τῷ 

( 

τ 

80 “) πρῶτος τρόπος. ταῦτα, φησί, nad? αὑτὰ λέγεται ὅσα ἐν ἐκείνοι ς(, otc) % 

2 ὑπάρχοντα τοῖς πράγμασι ἃ 3 post γνῶσιν add. εἶναι R 4.5 ὑπάρχειν xa? 

αὑτό a 6.7 τὰ xa¥? αὑτὸ ὑπάρχοντα χατὰ τὸν δεύτερον τρόπον a 9 ἐπ᾽ om. ἢ 

11 μὲν om. R 12 μήποτε U: μήτε Ra’: εἴτε al 13 ὡς a 13.14 εἰ δ᾽ ἐπὶ 

τὸ ἐλ. ἡ ἃ: ἡ δ᾽ ἐπὶ τὸ ἐλ. RU 15 χαὶ om. ἃ ἡ ἐπὶ τὸ ἔλαττον τοῦ ἀριϑμοῦ a 
ἐπὶ supra πρὸς ser. R 18 ante οὕτω add. zai a τρόπου om. U 19 πρῶτον a: 

δεύτερον R τῶν ἃ 20 ἐστι om. R 21 εἰς ὁρισμὸν alt. om. ἃ 22 ἄρα 

om. U 25 τῶν om. αὶ (BeDdfM, pr. Au) 27 τὸ τῶν ἄρϑρον Ua*: διὰ τῶν ἄρϑρων R: 

διὰ τῶν ὅρων al post τουτέστι add. τῶν a? ὅσαι Ral καϑ᾽ αὑτὸ post ὑπάρχει 

colloc. ἃ΄; repetit ibidem U ὑπάρχουσι al 28 τούτων ἐστὶν scripsi: τουτέστιν Ua?: 

om. Ral ἀποδείξεις al 29 ὑπάρχει RUa? (d): ἐνυπάρχει a! Arist. 30 ταῦτα 

om. Rat post φησὶ add. tod al αὑτὸ Ra! 6oa—p. 260,2 τί ἐστι RUa?: 

ἐφ᾽ ὅσων πραγμάτων τὰ xad? αὑτὸ λεγόμενα, ἐν τῷ τί ἐστιν αὐτοῖς ὑπάρχει al οἷς addidi 

ΤΙΝ 
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ε ? ΦΌΨΟΝ ΄ 3 ~ Oo) ΕῚ ~ ΄ ΄ » =) 9 ’ 
IN YETat rad Guta TAOY ELV, εν τῷ τι εστιν αὑτοις ὑπάρχει, OLOv ἂν ρωπῷ 5 

are 5 ~ , >) = 

ζῷον ἐν τῷ τί ἐστι. 

p. 84418 Καὶ οἷς αὐτὰ ἐν τῷ τί ἐστιν ὑπάρχουσιν αὐτοῖς. 
¢ 97 ΄ \ , qQ? ce Se 5 ΔῪ oe See 
Ὁ δεύτερος τρόπος. χαὶ ταῦτα, φησί, xa? αὑτὰ λέγεται ἐφ᾽ ὧν αὐτὰ 

τὰ οἷς ὑπάρχειν λέγεται χαϑ᾽ αὑτά, τουτέστι τὰ ὑποχείμενα αὐτοῖς, ἐν τῷ 
, ΄ ΄ - > > ¢ =X ~ ~ 

τί ἐστιν ὑπάρχουσιν αὐτοῖς" οἷον T 7 ῥὶς ὑπάρχει xa’ αὑτὸ τῷ σιμῷ, 
ς ΄ ~ > , 9 ~ ~ 

ἐν τῷ τί ἐστιν ὑπάρχει αὐτῷ τῷ σιμῷ. 

~ 

p- 84214 Οἷον τῷ ἀριϑυῷ τὸ περιττόν. 
ry 

~ 

Παραδείγματα τῶν δύο τρόπων ἐν τῷ αὐτῷ τίϑησι, τοῦ μὲν δευτέρου τὸ 

περιττόν (τοῦτο γὰρ zat! αὑτὸ μὲν ὑπάρχει τῷ ἀριθμῷ; χαὶ ὃ ἀριϑμὸς ἐν τῷ 

δρισυῷ τοῦ περιττοῦ παραλαμβάνεται) τοῦ 62 προτέρου τὸ ἀλη εξ χαὶ τὸ 

διαιρετόν: ταῦτα γὰρ ὑπάρχοντα τῷ ἀριϑμῷ ἐν τῷ δρισμῷ αὐτοῦ παρα- 
> ΄ ΦἸᾺ γρν \ X X x ~ ΄ λαμβάνεται" δριζόμενοι γὰρ τὸν ἀριϑμὸν ποτὲ μὲν τὸ πλῆϑος παραλαμβάνομεν 

(φαυὲν γὰρ ἀριϑωὸν εἶναι τὸ ἐχ τῶν eae συναγόμενον πλῇϑος) ποτὲ 
ar X δὲ τὸ διαιρετόν, λέγοντες ἀριϑμὸν εἶναι ποσὸν διωρισμένον. 

p.84a17 Τούτων δ᾽ οὐδέτερα ἐνδέχεται ἄπειρα εἶναι, οὐϑ᾽ ὡς 
: Ξ A \ TO περιττὸν τοῦ ἀριϑ μοῦ. 

Ei τὸ οὐδέτερα ἀχούσωμεν ἐπί τε τοῦ πλήϑους χαὶ τοῦ διαιρετοῦ, 
~ Neate Ld ἅπερ τοῦ προτέρου τρόπου ἀυφότερα ay παραδείγματα, sixotws προσέϑηχε 

ἣ ΄ 

ιττὸν τοῦ ἀριϑμοῦ, ἵνα χαὶ τὸν δεύτερον seen σημάνῃ. 
\ 

τὶ @ 
ht) 

δέτερα ἐπὶ τῶν δύο τρόπων εἴρηται, τὸ OO ὡς TO περιτ- 

τοῦ ἀριϑμοῦ χατ᾽ ἐπανάληψιν εἴρηται, ἐπειδὴ τοῦτο πρῶτον προτί- 

ϑησιν ἐλέγξαι. 

ὌΝ < 
as ~ ~ vs y = ~ 

p. 84219 [Πάλιν yap ἂν τῷ περιττῷ ἄλλο εἴη ᾧ ἐνυπῆρχεν 

ὑπάρχοντι. 
Εὶ ΤΟΣ , = ΄ qQ? cae - Pi oe i ae ad Kee Δὲ > ΧΕ Ἔ 

ἰ ἕτερόν τι, φησί, χαῦ αὑτὸ ὑπάρξει τῷ περιττῷ, ᾧτινι ἐς ἄναγχης 
> ΄ 
ξ 0 τὸ περιττὸν ym ὑπάρξει αὐτοῦ ἐχείνου ὑπάρχοντος xad? αὑτὸ τῷ 

a 

35 

40 

περιττῷ, ἀνάγχη χαὶ ey ies ἐχείνου λόγῳ tov ἀριϑμὸν παραλαμβάνεσϑαι. 45 

6 υὲν οὖν φιλόσοφος(, ὃς) ἐν τῷ τοῦτο ὃὲ εἰ ἔστιν ὑπέστιξεν, ἵνα σημάνῃ 

1 αὑτὸ Ei 3-lemma post p. 259,29 τί ἐστι colloc. a} 4 post 6 add. δὲ a! 

zat ταῦτά φησι RUa?: τῶν a! αὑτὸ Ua! 5 οἷς RUa*: ἐφ᾽ ὧν αἱ ὑπάρχει [4]: 

ἐνυπάρχειν a? 6 immo 7 ῥίς (ἡ)---τὸ σιμόν ef. p. 61,0. τ 257,14 ὑπάρχει 85: 

om. RUa! αὐτῷ τῷ σιμιῷ om. al Ὁ. παραδίδωσιν Υ τῷ αὐτῷ ἃ 10 χαὶ ὁ 

RU: 0 δὲ ἃ 12 αὐτοῦ U: τοῦ αὐτοῦ 85: τοῦ περιττοῦ Ra! 18 τὸ om. R 

18 οὐδέτερον R ἀχούσομεν, Sed post διαιρετοῦ a 19 ἀμφότερα τοῦ προτέρου 

τρόπου ἃ προσέϑηχε RU: εὑρίσχομεν προχείμενον a 20 an ὡς (0)? ef. vs. 17. 21 

21 οὐδέτερον R 24 ἂν a Arist.: om. RU (ABMecdpf) cf. p. 261,11 25 post 

ὑπάρχοντι add. τοῦτο δὲ ef ἔστι πρῶτον ut p. 261,9 RU 29 ὃς addidi 
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~ - » a ΄ o ΄ ~ ~ . \ : = 

εἰ δὲ τοῦτο οὕτως ἔχει χαὶ ως περιττῷ᾽, λοιπὸν ἐχ 57V 
~ ~ \ ~ o v , 

τοῦ πρῶτον χατὰ συνέχειαν ἀνέγνω. εἰ γὰρ τοῦτο οὕτως ἔχει, φησί, 
σ ~ ΄ 

ρχει ἕτερόν τι τῷ περιττῷ, χαὶ ἐν ἐχείνῳ eae τον ὁ ἀριϑμὸς 
» v ἴῃ ~ ) » 

ξει ἤπερ τὸ περιττόν, πρῶτον δ᾽ ἄνωϑεν ἀρχομένῳ, ὥσπερ ἂν εἰ 

5 εἴποιμεν πρῶτον ὑπάρχειν τῷ ἀνθρώπῳ τὴν οὐσίαν ἥπερ τὸ ζῷον. ἐμοὶ 
Φ᾽ 3 iJ τ ~ { ~ e & ΄ - ‘ ~ ef) 5 δ᾽ οὐ δοχεῖ χαλῶς τεϑεῖσϑαι ἣ ὑποστιγμή" πρῶτα γὰρ πανταχοῦ ὃ ᾽Αριστο- 50 
τέλης τὰ προσεχῆ λέγει, οὐ τὰ πορρωτέρω. ὑποστιχτέον οὖν ἐν τῷ 
πρῶτον. 

>. 84490 Τοῦτο δ᾽ εἰ ἔστι πρῶτον, ὁ ἀριϑυὸς ἐνυπάρξει ὑπάρ- I 

10 χουσιν αὐτῷ. 
a 7 

Εἰπὼν ἂν ἐν τῷ περιττῷ ἄλλο εἴη, λέγει ὡς ἐν παραδείγματι ὁποῖον 

ἄλλο: εἰ γὰρ τοῦτο εἴη, φησίν, ὑποϑώμεϑα ὑπάρχειν τῷ περιττῷ οἷον 

πρῶτον. πρῶτον δέ φασιν any τὸν μονάδι μόνῃ μετρούμενον χοινῷ 

μέτρῳ. οὗτος δὲ τῶν ἀρτίων μὲν οὐδενὲ ἄλλῳ ὑπάρχει πλὴν βύνῃ τῇ 

15 δυα δι: αὕτη γὰρ μόνη τῶν ἀρτίων μονάδι μόνῃ μετρεῖται" περιττοῖς μέντοι 58r 

πᾶσιν ὑπάρχει, τῷ τ τῷ ε΄. τῷ ζ΄ χαὶ ἄλλοις μυρίοις. διὰ τοῦτο οὖν 
εἴποι ἄν τις χαϑ᾽ αὑτὸ ὑπάρχειν τῷ περιττῷ τὸ πρῶτον. εἰ οὖν τῷ 

περιττῷ, φησίν, ὑπάρξει χαϑ᾽ αὑτὸ τὸ πρῶτον, χαὶ ἐν τῷ τοῦ πρώτου 

δρισιῷ 6 ἀριϑμὸς παραληφϑήσεται ὥσπερ χαὶ τὸ περιττὸν χαὶ αὐτῶν 

20 τούτων τῷ ἀριϑμῷ ὑπαρχόντων. 

Ρ. 34121 Et οὖν μὴ ἐνδέχεται ἄπειρα τὰ τοιαῦτα ὑπάρχειν τῷ Eve. ὅ 

Τὰ τοιαῦτα φησι, τουτέστι τὰ xa? αὑτὸ χατηγορούμενα. 

p. 84292 Οὐδὲ ἐπὶ τὸ ἄνω ἔσται ἄπειρα. 

2 Ἁ 5 \ x wv \ Sr ~ 9 ~ ΄ \ \ ~ 

Εἰπὼν ἐπὶ τὸ ἄνω φησὶν ἀπὸ τοῦ ἀριϑμοῦ, τό τε περιττὸν χαὶ πρῶτον 
= \ \ > = 5 \ (τ ες ate we a~ 7 Cate, ~ τ { - 

25 χαὶ τὰ ἐφεξῆς" εἰ γὰρ οὕτως elev ἄπειρα, δῆλον ὅτι ἕνί Le τῷ sana 

Ov 
wv ? ΄ ἂν ~ > σ΄ 

ἄπειρα xa’ αὑτὸ ὑπάρχει. εἰ οὖν τοῦτο ἀδύνατον (οὕτω γὰρ χαὶ τὴν ἐπι- 
στήμην ἀναιρήσομεν), χαὶ 7 πρόοδος ἢ ἀπὸ τοῦ ἀριϑμοῦ ἐπ᾽ ἄπειρον τῶν 10 

> ΄ ‘ >] ~ , IQ 7 

xa) αὑτὸ αὐτῷ ὑπαρχόντων BAOUVATOS. 

1 ante λοιπὸν add. τὸ δὲ ἃ 2 πρώτου (quod correxerat Waitz Org. II p. X) ἃ 

3 ὑπάρξει R 6 a Arist.: om. RU 4 ἀρχομένων U εἰ om. R 8 πρῶτον 

Waitz |. c.: πρώτω RUa 9.10 ὑπάρχουσιν αὐτῷ om. a 11 post εἰπὼν add. yap U: 

οὖν a av év Arist.: dv Ra: év U ef. p. 260,24 12 ety om. Ra! φησιν ὡς 

ὑποϑέμεϑα Ra! οἷον om. a! 13 πρῶτον δέ φασιν RUa*: τουτέστι tov al post 

ἀριϑμὸν add. tov λεγόμενον πρῶτον a! 15 μετρεῖ R μέντοι U: μὲν τοῖς R: μὲν δ: 

δὲ 4] 16 πλείοσιν Ua? τρία ---πέντε---ἑπτὰ Ua? eR ἄλλοις μυρίοις 

RUa?: τοῖς ἄλλοις πᾶσι al οὖν om. Ra! 17 εἴπῃ a! τῷ περιττῶ ὑπάρχειν U 

18 τῷ πρὸ τούτου R 21 post εἰ add. μὲν ἃ τὰ ante ἄπειρα colloe. a: om. Arist. 

post ὑπάρχειν add. ἐν U Arist. (om. p) 22 τουτέστι om. R 24 εἰπὼν RU: 

el γὰρ a ἐπὶ a: ὅτι ἔτι εἰ Ry om. ἔτι U τό, τε ἃ: καὶ ἐπὶ τὸ RU ante 

πρῶτον add. to a 25 τὸ R ἄπειρα εἶεν a 
' 
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10 

15 

τῷ or 

p. 84224 Ὥστ᾽ ἀντιστρέφοντα ἔσται GAN οὐχ ὑπερτείνοντα. 5 

ἈΦ 7 

᾿Επειδὴ εἶπεν ὅτι, εἰ μὴ ἐν δέχεται ὁ ἄπειρα ὑπο Ὁ τῷ μὴ ἐνδέχεσϑαι 

ἄπειρα ὑπάρχειν τῷ ἑνί, οὐδὲ ἐπὶ τὸ ἄνω ἄπειρα ἔσται, αὐτὸ τοῦτο ἐφεξῆς 
χατεσχεύασεν. εἰ γὰρ ἀνάγχη τῷ τε ἀριϑμῷ πάντα ὑπάρχειν χαχείνοις 

~ Α ΟῚ , » , τὸ ve a~ σ \ wv τ > X 

πᾶσι τὸν ἀριϑμόν, ἀντιστρέφουσι πρὸς ἄλληλα δῆλον ὅτι, χαὶ οὔτε ὃ ἀριϑμὸς 

δ᾽ 

id , \ “ \ , 3 \ ΄ - q? ¢ δ c ΄ Vv ~ 

UTEPTELVEL “al ἐπὶ πλέον ἐστὶ πάντων τῶν χαὺ αὑτὸ ὑπαρχόντων. OvTE 1ὅ 

\ ? SENS AC 4 € id \ 3 π , 3. NN ~ x‘ 5 ΄ 

τὰ xa0? αὑτὸ ὑπάρχοντα ὑπερτείνει τὸν ἀριϑμόν. εἰ ὃὲ τοῦτο μὴ ἐνδέχεται, 

ἄπειρα τῷ ἀριϑμῷ ὑπάρχειν, οὐδὲ τὸν ἀριϑμὸν ἀπείροις ὑπάρχειν ἐνδέχεται. 

p. 84225 Οὐδὲ μὴν ὅσα ἐν τῷ τί ἐστιν ἐνυπάρχει, οὐδὲ ταῦτα 
ἄπειρα. 

Λοιπὸν ὅτι οὐδὲ ἐν τῷ προτέρῳ τρόπῳ τῶν xa’ αὑτὸ ἐπ᾽ ἄπειρον 

χωροῦσιν αἱ χατηγορίαι. 

p. 84230 Εἰ δὲ τοῦτο, δῆλον ἤδη καὶ τῶν ἀποδείξ 
> 

ι ἀρχάς τε εἶναι χαὶ μὴ πάντων εἶναι ἀπό 

Δείξας, ὅτι nat’ οὐδένα τρόπον én’ ἄπειρον ἐνδέχεται χωρεῖν τὰς 2 

χατηϊορίας, λοιπὸν συνάγει τοῦτο, οὗπερ ἕνεχα χαὶ ταῦτα πάντα χεχίνηχε, 

λέγω δὴ ὅτι εἰσὶν ἀρχαὶ τῶν ἀποδείξεων αἱ ἄμεσοι προτάσεις χαὶ οὐχ 

οἷόν τε τὰς ἀποδείξεις ἐπ᾽ ἄπειρον προϊέναι. εἰ γὰρ μὴ ἄμεσοι εἶεν προ- 

τάσεις χαὶ διὰ τοῦτο μὴ ἵστανται αἱ ἀποδείξεις, GAN ἀεὶ ἐπὶ πάσης τῆς 

λγῳϑείσης προτάσεως ἔστιν ἐυβαάλλοντα υέσον ὅρον ποιῆσαι συλλογισμόν 
it i r Gxt ‘ t 1 ἱ 3 

ΟΦ Rid σ ΄ / χε ἐκ δὰ 5 ’, > σ 5)ο "» 

din ἄρα ὅρων ὡρισμένων ἐνδέχεται μεταξὺ ἀπείρους εἶναι, ὅπερ ἐδείχϑη 80 

ἀδύνατον. 

94233 Τὸ γὰρ εἶναι τούτων ὁποτερονοῦν οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν 7 
Ρ i i 

τὸ εἶναι μηδὲν διάστημα ἄμεσον χαὶ ἀδιαίρετον. 

RN eet kOe see ΡΥ ‘ 3 Qo / ὅν > ΠΣ ΤΟΝ > ὩΣ To ἐπ᾽ ἄπειρον βαδίζειν τὰς ἀποδείξεις ual uy εἶναι ἀρχὰς ἀποδείξεων 

ἢ πάντα ἀποδειχτὰ εἶναι λέγειν οὐδὲν ἕτερόν ἐστι, φησίν, ἢ μηδεμίαν λέγειν 
> v ΄ ΄ \ 5 ide 5 Ve εἶναι ἄμεσον πρότασιν: al γὰρ ἀποδείξεις οὐχ ἔξωϑεν προσλαμβάνουσαι 

4 σ ff 555) > , > >) \ ~ ce , \ X\ τοὺς ὅρους προΐασιν ἀλλ᾿ ἐν μέσῳ. οἷον ef τὸ A τῷ B ὑπάρχει χαὶ τὸ 
‘ 

Β τῷ [, τὸ A τῷ Τ' ὑπάρξει: εἰ οὖν ϑελήσομεν δεῖξαι πόϑεν ὅτι τὸ 

: τῷ —3 ὑπάργειν om. R 4 παντὶ Ra} 5 δηλονότι πρὸς ἄλληλα U 

6 post ὑπαρχόντων add. αὐτῷ a 7 μὴ τοῦτο a 9. ὑπάρχει R 15 post 

τρόπον add. δυνατὸν a ἐνδέχεται om. ἢ 18 post elev add. at R 

19 éxt a: om. RU 20 ἐμβαλόντα a 24 post εἶναι add. τούτων U (Dn) 

25 βαδίζει a ἀποδείξεως U 26.27 εἶναι λέγειν a 27 προσλαμβάνουσα, 

om. 27 τοὺς ὅρους a 28.29 τῷ β παντὶ, τὸ δὲ β παντὶ τῷ 7, τὸ ἃ παντὶ τῷ 7. εἰ al 

29 ϑελήσαιμεν a 
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A τῷ Β ὑπάρχει, μεταξὺ παρεμβαλοῦμεν ὅρον τοῦ A χαὶ tod B τὸ Δ’ 58r 
iat ὅτι τὸ A τῷ Δ ὑπάρχει, μεταξὺ πάλιν 40 

ὦ, χαὶ οὕτως ἐφεξῆς. 
4 o 3S Ἁ σ 

ειμένα, ὅπερ ἀδύνατον" δέδεικται γὰρ ὅτι 

ca , 2 l4 Ὁ 

ὁμοίως, εἰ ϑελήσομεν ὃ 
- σ 

παρεμβαλοῦμεν ὅρον τ 

ὅρων ὡρισμένων ἄπειρα τ 
αἱ χατηγορίαι χαὶ ἄνωϑεν ἀρχόμεναι ἐπὶ τὸ χάτω ἵστανται χαὶ χάτωϑεν 

Ν > BY a7 

SOTAL OLY WETASU GUO 

σι 

o- 

Qs fy ὦ oy τ εὶ 

> @ 

S 

a Q- 

[] wv > Vv 

WSTASD αἀπειρα εἰναι. OUTS 

? 
ἐπὶ τὸ ἄνω. ὥστε εἰ ἀδύνατον δύο ὅρων 

πάντα ἐστὶν ἀποδειχτά (αἴ yap ἄμεσοι προτάσεις ἀναπόδειχτοι) οὔτε ἐπ 

ἄπειρον ἣ ἀπόδειξις πρόεισιν, GAN εἰσὶν ἀρχαὶ ἀποδείξεως αἱ ἄμεσοι προ- 45 

τάσεις. 

10 p.84b3 Δεδειγμένων δὲ τούτων φανερὸν ὅτι, ἐάν τι τὸ αὐτὸ δυσὶν 
id , > \ ~ ml \ ~ 

ὑπάρχῃ, οἷον τὸ A τῷ te [ xat τῷ A. 
‘ ‘ 

7" WN. | OWN τ τ σ΄ qa ey hy > Ἐπειδὴ, ἔδειξεν ὅτι εἰσὶν ἀρχαὶ ἀποδείξεως αἱ ἄμεσοι προτάσεις, ex 

τούτων ἕτερόν τι ϑεώρημα συνάγει, ὅτι ὅταν ἕν τι πλειόνων χατηγορῆται, ih ἱ ἢ ἢ 

ὧν μηδὲν τῶν λοιπῶν χατὰ παντὸς ϑατέρου χατηγορεῖται, οὐχ ἀεὶ χατά 

15 τι χοινὸν τὸ κατηγορούμενον ἐχείνων χατηγορεῖται, ἀλλ᾽ ἔστιν ὅτε χαὶ ἀμέ- 
~ , Z νι , Nie? s> ~ ia Sp: ἢ, 7 

σως. οἷον τί λέγω; Lwxpatous xat ELSIE! χατηγορεῖται ἢ οὐσία χατᾶ 50 

τι χοινόν, εἰ τύχοι, τὸ ἔμψυχον" ἐπεὶ γὰρ χαὶ Σωχράτης καὶ ᾿Αλχιβιάδης 

ἔμψυχοι, τὸ δὲ ἔμψυχον οὐσία, διὰ τοῦ χοινοῦ τούτου, τοῦ ἐμψύχου, χατη- 
τορεῖται Σωχράτους χαὶ ᾿Αλχιβιάδου ἢ οὐσία. ὁμοίως τὸ ἔμψυχον κατά τι 

20 χοινόν, τὸ ζῷον, ποτοῦ χαὶ τὸ ζῷον ὁμοίως χατά τι χοινόν, τὸ λογι- 

χόν, χατηγορεῖται αὐτῶν. ἄρα οὖν χαὶ πάντα οὕτως χατηγορεῖται; ἀλλ᾽ εἰ 
δὶς ᾿ 5 Vv Q ~ "» ’ ee Oy AS ΄ wee C ae ~ - 

οὕτω πάντα, οὐχ ἔσται λαβεῖν ἄμεσον πρότασιν, ἀλλὰ πάσης | τῆς ληφϑείσης 58) 
αξὶ 2 4 OWS σ σ a7 » ΄ ΄ BY 

υξταξζὺ ἐν ες προστιϑεναι ὅρον. ὥστε δύο ἄχρων ὡρισμένων μεταξὺ 

SU ee ἔσονται, ὅπερ ἀδύνατον" χατη γορεῖται yap αὐτῶν ὃ το τος, χαὶ 

XN 

od χατά τι χοινὸν GAN ἀυφοτέρων ἀμέσως. τοῦτο δὲ προσέϑηχε τὸ ϑεώ- 
τῷ or 

X 

nua. ἐπειδὴ πρὸ τούτου ὑπέϑετο ἕν ual ἑνὸς χατηγορεῖσϑαι χαὶ οὕτως 
ΠῚ 3 | ὶ 

»Μ. » σ » »" = o yee) AM = Fase ~ ar 4 

ἔδειξεν ὅτι οὐχ οἷόν τε οὕτως ET ἄπειρον προΐέναι. ταῦτα GS τ 
a 

35 5) a 

δειχνὺς ὅτι οὐ μόνον ἕν xa’ ἑνὸς οὐχ οἷόν te ἐπ᾽ ἄπειρον προϊέναι, ἀλλ 5 

οὐδὲ ἕν χατὰ πλειόνων. 

168m7R παρεμβάλλομεν R τοῦ ἃ--ὃ ὅρον iterat U post τοῦ β 

in iteratis add. ὅμοιον U 2 post ὁμοίως add. πάλιν U (om. in iter. U) a 

ϑελήσαιμεν U (sed ϑελήσομεν in iter. U) a τῷ Άβ in iter. U πάλιν om. U 
(in iter. non om.) post πάλιν add. τῶν a6 a 3 παρεμβαλοῦμεν a: παρεμ- 

βάλλομεν RU πὸ = om. U 4 ἐντιϑέμενα U δέδειχται] c. 20 p. 82221 sq. 

5 «ai prius om. Ra ἄνωϑεν post apy. colloc. U: ἄνω a ἀρχομένων R 

10 τὸ αὐτὸ al Arist.: tH αὐτῶ Ua?: om. ut reliqua R 11 post ὃ add. μὴ--ἢ μὴ 

χατὰ παντός ut p. 264,1.2 U ὃ éav U ἕν om. Ra χατηγορεῖται ἃ 

14 λογικῶν R ϑάτερον R 15.16 ἄμεσον R 18 ἔμψυχα a 

20 κατηγορεῖται --- κοινόν mrg. U? 20.21 κατηγορεῖται αὐτῶν τὸ λογικόν U 

22 ἔστι a post λαβεῖν add. ἂν U πρότασιν ἄμεσον a 23 ἄχρων δύο ἃ 

25 χοινῶν U ἀμέσως a: ἀμέσων RU 26 πρὸ τούτου] 22 p. 89} 24 sq. 

ef. p. 83422 27 δὲ om. U; fort. δὴ 



264 PHILOPONI IN ANALYT. POST. I 23 [Arist. p. 8494. 6] 

p.84b4 Μὴ κατηγορουμένου θατέρου χατὰ θατέρου, 7 μηδαμῶς 58v 

ἣ μὴ χατὰ παντός, ὅτι οὐχ ἀεὶ χατὰ χοινόν τι ὑπάρξει. 

Τοῦτο ἀναγχαίως προσέϑηχεν, ὅτι δεῖ τὰ ὑποχείμενα ἢ μηδ᾽ ὅλως 
ἀλλήλων ἀντιχατηγορεῖσϑαι GAN εἶναι ἢ ἄτομα ἣ ἀντιδιῃρημένα ἀλλήλοις, 

ὥσπερ ἂν εἰ ἢ οὐσία διὰ μέσου τοῦ (σώματος χατηγοροῖτο tod) ἐμψύχου σι 

χαὶ διὰ μέσου τούτου χατηγοροῖτο τοῦ ζῴου χαὶ διὰ μέσου τοῦ ζῴου xaty- 10 

Ἰοροῖτο τοῦ λογιχοῦ χαὶ τοῦ ἀλόγου (ταῦτα γὰρ διὰ τὸ ἀντιδιαιρεῖσϑαι οὐδέ- 

τερον οὐδετέρου χατηγορεῖται), 7 εἰ χαὶ κατηγορεῖται ϑάτερον ϑατέρου, μὴ 

χατὰ παντὸς χατηγορεῖσϑαι. οἷον εἰ τὸ λογιχὸν εἴη χαὶ τὸ ϑνητόν: οὔτε 

10 γὰρ τὸ ϑνητὸν χατὰ παντὸς τοῦ λογιχοῦ χατηγορεῖται οὔτε τὸ hoytxdy χατὰ 

παντὸς τοῦ ϑνητοῦ. τοῦτο δέ, ὅπερ εἶπον, ἀναγχαίως προσέϑηχεν. εἰ γὰρ 

ϑάτερον ϑατέρου χατηγοροῖτο χατὰ παντός, οἷον εἰ τὸ λογιχὸν εἴη χαὶ 
ἄνθρωπος (κατὰ παντὸς γὰρ τοῦ ἀνϑρώπου τὸ λογιχόν), οὐχέτι οὖν χατά τι 1ῦ 

χοινὸν ἀμφοτέρων κατηγορεῖται τὸ χατηγορούμενον, οἷον, εἰ τύχοι, ἢ οὐσία 

15 διὰ τοῦ ζῴου, ἀλλὰ τοῦ ἑτέρου διὰ τοῦ ἑτέρου χατηγορεῖται" τοῦ γὰρ ἀν- 

ϑρώπου διὰ μέσου τοῦ λογιχοῦ χατηγορηϑήσεται, οὐχέτι ἀμφοτέρων δι᾿ 

ἑτέρου τινός. χαλῶς οὖν προσέϑηχε τὸ μὴ χατηγορουμένου ϑατέρου 

χατὰ ϑατέρου, ἢ μηδαμῶς Fuh xatd παντός. τὸ αὐτὸ τοῦτο ap- 
5 ΄ >= σ ” See) (NZ, Ὕ. \ ΄ 9 ΗΝ ~ 

υόσει δῆλον ὅτι, κἂν μὴ δύο ἢ ἀλλὰ πλείονα ua ὧν χατηγορεῖται. 

90 p.84b6 Οἷον τῷ ἰσοσχελεῖ χαὶ τῷ σχαληνῷ εἰ τ 
ἴσας ἔχειν χατὰ χοινόν τι ὑπάρχει’ ἣ γὰρ σχῆμα 

χαὶ οὐχ ἡἣ ἕτερον. 

Τῶν ἀντιγράφων τὰ μὲν ἔχει δυσὶν Ἴλοτο τὰ δὲ τέτρασιν. εἰ μὲν 

οὖν εἴη δυσὶν ὀρϑαῖς, τὸ δὲ ἐπιφερόμενον 7, ὥς τινα τῶν CUsieey eee 

ἢ γὰρ τριγώνῳ ὑπάρχει, say 
‘ 

"ἢ X ς th λεγόμενον: ὑπάρχει ee τῷ ἰσο- (η΄ bo οι 

~ \ ~ ~ ON \ > od y v ~ σχελεῖ χαὶ τῷ σχαληνῷ τὸ δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ἔχειν τὰς γωνίας 2% 
οὐχ ἧ ἰσοσχελές (ταύ ory γὰρ τὰς πρὸς TH phe ἴσας ἔχει, οὐ μὴν δύο 

ὀρϑαῖς su) ἀλλ᾽ οὐδὲ ἢ σχαληνόν, ἀλλ᾿ ἣ tptywvov Exatepov. χατά τι 

χοινὸν οὖν, τὸ τρίγωνον, ὑπάρχει αὐτοῖς τὸ δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ἔχειν. εἰ δὲ 

1 ϑάτερον (ante χατὰ) R νηδαμοῦ αὶ 2 ἣ μὴ κατὰ om. U ὅτι om. ἃ: 

ὅτι xtA. om. R ὑπάρξει a Arist.: ὑπάρχει U 4 7 prius om. a 

ἀλλήλοις ἃ: ἀλλήλων RU 5 σώματος χατηγοροῖτο τοῦ addidi 6. 7 χατηγο- 

ροῖτο a: κατηγορεῖται RU 7 ἀντιδιηρῆσϑαι R 8 οὐδετέρου Ra: τοῦ ἑτέρου U 

post ϑάτερον add. κατὰ a 10. 11 λογιχὸν---νητοῦ---νητὸν ---λογιχοῦ al 12 post 

ϑάτερον add. χατὰ Ua χατὰ παντὸς ante χατηγοροῖτο colloc. U: παντός a 19. οὖν 

om. a 16 odxéte Ra: οὐχ U 18 μὴ om. Ra 20 et om. Arist. δυσὶν 

Arist.: τετράσιν R idemque, sed superser. δυσ U 23 δυσὶν ὀρϑαῖς ἔχει a 

24 ἡ om. a! 25 γὰρ alt. οἴη. R: ὅτι al 26 post σχαληνῷ add. ἡ ἑκάτερον τρίγωνον 

ὑπάρχει ἑκατέρῳ, δηλαδὴ al 27.28 οὐχ ἢ--ἑχάτερον RUa?: xat οὐχ ἣ τὸ μὲν ἰσοσχελὲς, 
v 

τὸ δὲ σχαληνόν. τῷ γὰρ ἰσοσχελεῖ, ἡ ἰσοσχελὲς, τὸ τὰς πρὸς τῇ βάσει γωνίας ἴσας ἔχειν 

ὑπάρχει. ὁμοίως χαὶ τῷ σχαληνῷ ἡ σκαληνὸν, ἕτερόν τι ἃ 29 οὖν χοινὸν a 

post χοινὸν add. ὅπερ ἐστὶ a! αὐτοῖς τὸ (τοῖς RU) RUa*: τὸ ἑκάτερον τὰς γωνίας al 
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a. ARPT Py om ae jhe eX “ 5 ΕΒ. , » ten J HSV εἴη SY HAT, προπερισπαστέον τὸ oy ype εὐϑείας ὃν πτώσεως χαὶ ἐγχλι- 5 
, \ = > Ἢ ee e ~ ΄ 

τέον τὸ τι ἀόριστον ὃν μόριον" λέγοι γὰρ ἂν ὡς ὅτι σχῆμα τι, τοῦτο δέ ἐστι 
5 

τρίγωνον, ὑπάρχει αὐτοῖς τὸ εἰρημένον. εἰ δὲ εἴη τέτρασιν dpdats, τὸ 80 
‘ 

SPP ee - ’ ΄ Ὁ » la ~ x 

GYHPaATL προπαροξυτονητέον ὡς δοτιχήν, zat ὃ λόγος περὶ τῶν ἐχτὸς 
δ γωνιῶν: δείχνυται γὰρ ὅτι παντὸς σχήματος τῶν πλευρῶν ἐχβαλλουένων 

3 ¢ >) XN / > Cc al Vv ‘ | , ‘ a ~F, 5 ~ 

ai ἐχτὸς γωνίαι τέτρασιν ὀρϑαῖς ἴσαι εἰσί. χαὶ τούτου τὴν δεῖξιν ἐν τοῖς 
συμμίχτοις ἐξεϑέυνην ϑεωρήμασι. 

mW ~ a) > o 

p. 8409 Τοῦτο δ᾽ οὐχ ἀεὶ οὕτως ἔχει. 

Τουτέστιν οὐχ ἀεὶ χατὰ χοινόν τι τούτων ἔσται τὸ χατηγορούμενον, 40 
>) Μ - 5 ~ ΄ 

10 ἀλλ᾽ ἔσται προϊόντων ὃ χαὶ ἀμέσως αὐτῶν χατηγορηϑήσεται. 

=a) 8 "Κ “Ὁ 5 ~ " ad \ 2 ~ 5 ~ " 4 

p. 84> 14 LY PEVTOL TW AUTM YEVEL χαὶ EX τῶν αὐτῶν ATOUWY 
5 , σ b] ~ id , 

ἀνάγχη τοὺς ὅρους εἶναι, εἴπερ τῶν xad’ αὑτὰ ὑπαρχόντων 
7 

ἔσται τὸ χοινόν. 

Τοὺς ἀποδει; ιχτιχοὺς δηλονότι ὅρους" ἐπεί τοί ye τοὺς διαλεχτιχοὺς οὐχ 
~ >) 3 7 \ , 

15 avayxy τοῦ. αὐτοῦ γένους εἶναι, ἐπεὶ χαὶ ἐξ ἐνδόξων χαὶ 2x συμ Seen 45 
Ὁ “» > 

αἱ dtahextixal δείξεις. τοὺς μέντοι ἀποδειχτιχοὺς ἀνάγχη τοῦ αὐτοῦ 7: 

εἶναι. τοῦ αὐτοῦ δὲ γένους φησὶν ἀντὶ τοῦ τὸν ὑποχείμενον ὡς εἰς γένος 
anv 

ἀνάγεσϑαι τὸν χατηγορούμενον, εἴπερ μὴ ἐνδέχεται ἐξ ἄλλου γένους εἰς 

ἄλλο μεταβάντα δεῖξαι: εἴρηται γὰρ χαὶ ἔμπροσθεν ὅτι ody οἷόν τε τὰ 

20 ἰατριχὰ γεωμετριχῶς ἀποδεῖξαι χαὶ τὰ γραμματιχὰ ῥητοριχῶς. ὅϑεν χαὶ 

δοχεῖ μοι τοῦ αὐτοῦ γένους λέγειν οὐχ ἁπλῶς τὰ ὑπὸ τὴν αὐτὴν Ὄπ Π 

" 
, \ 5 - 

ρίαν: πλείους γὰρ ἐπιστῆμαι τῇ αὐτῇ χέχρηνται χατηγορίᾳ" ἀλλὰ γένος 50 
~ 5 , ~ 

φησὶ τὸ τῆς ἐπιστήμης. οἷον ὅτι δεῖ tobs χατηγορουμένους ὅρους χαὶ τοὺς 
3 , \ \ 
iS 

‘ 

ς΄ tL 41 a = Χ κεν > ἌΣ pes ee > > Ἂν 
ὑποχειμένους ἐν γεωμετρίᾳ μὲν ὑπὸ τὰ ἐν γεωμετρία μέρη εἶναι, οἷον, εἰ 

τῷ or 

A : aE : By ΕΣ 
τύχοι, ὑπὸ τὰς γραμμὰς 7% τὰ σχήματα 7 τι τοιοῦτον, χαὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν 
>] ~ ~ 
Θ 

, . ~ ~ ~ 

πιστημῶν ὁμοίως. τὸ δὲ xat éx τῶν αὐτῶν ἀτόμων, τοῦτ᾽ ἔστι τῶν © 

΄ v > ε 

αὐτῶν ἀτόμων χατηγορουμένους, ἵνα χαὶ τὰ ἄτομα, za}? ὧν οἵ ὅροι χατη- 

1 προπερισπαστέον a?: περισπαστέον RUa! τὸ σχῆμα, ἵν᾽ ἡ πτώσεως εὐϑείας al 

2 ἀόριστον om. R μόριον ov Ra! λέγοι yap ἂν al: λέγει yap RUa? 

ὡς ὅτι scripsi: inv. ord. at: ὥτινι RUa? ὃ ante to. add. to RUa!: om. a? 

τρίγωνον al: τριγώνω RUa? τῷ (post dptats) U 4 προπαροξυντέον U 

δοτιχή R 6 τούτου --- ϑεωρήμασι RUa?: δειχτέον ἐπὶ τοῦ τριγώνου. εἰ γὰρ ἑκάστη 

τῶν τοῦ τριγώνου γωνιῶν μετὰ τῆς ἐχτὸς αὐτῆς συνισταμένης γωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς ἴση 
δ." o t . ‘ ~ ~ ‘ = - ν᾽ - v 

ἐστὶ, δῆλον ὅτι αἵ te ἐχτὸς τοῦ τριγώνου τρεῖς γωνίαι, καὶ αἱ ἐχτὸς τρεῖς, ἕξ ὀρϑαῖς ἴσαι 

εἰσίν. ὧν αἱ ἐντὸς τρεῖς, δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσαι. λοιπαὶ ἄρα αἱ ἐχτὸς τρεῖς, τέσσαρσιν ὀρϑαῖς ἴσαι 
>) , 4 = ‘ ΣΝ τα 5 ~ Ά “ἘΞ - 1 [0 poses R 

εἰσίν. ὁμοίως δειχϑήσεται χαὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν σχημάτων a 9 ἔσται om. 

11 ἀτόμων αὐτῶν R 12 εἴπερ χτὰ. om. R αὑτὸ Arist. (αὑτὰ BM fu) 

15 éz om. R 19 post ἄλλο add. γένος U ἔμπροσϑεν] c. 7 p. 1508 sq. 

21 post λέγειν add. 7 U 22 χατηγορίᾳ. κέχρηνται a 23. 24 ὑποχειμένους--- 
= \ χατηγορουμένους U 25 τὰς et τὰ om. R 26 ὁμοίως ante ἐπιστ. colloc. a: 

ὡσαύτως U τουτέστιν Ex τῶν ἃ 27 ὑποχειμένους a! 
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γοροῦνται, ὑπὸ τὰ αὐτὰ γένη ἀνάγωνται χαὶ οἱ ὅροι ot ἐν τῷ συλλογισμῳ, 

ὅ τε χατηγορούμενος χαὶ 6 ὑποχείμενος, τῶν αὐτῶν ἀτόμων χατηγορῶνται 59 

7 χαταφατιχῶς 7 ἀποφατιχῶς. 

p.84b19 Φανερὸν δὲ χαὶ ὅτι, ὅταν τὸ ἃ τῷ Β ὑπάρχῃ, εἰ μὲν 

5 Zote Te μέσον, ἐστὶ Oetcar ὅτι to A τῷ Β ὑπάρχει. 

Ἐππεὶ δέδειχται ὅτι ἔστιν ἕτερον ἑτέρου ἀμέσως » ee δῆλον ὅτι, 5 
φησίν, ὅταν οὕτως τί τινος χατηγορῆται, οὐχ ἔστι τοῦ αὐτοῦ ἀπόδειξις, 
εἴ Ye πᾶσα ἀπόδειξις γίνεται μέσου ὅρου παρεμβαλλομένου. Matz ὧν μὴ 

ἔστι μέσον ὅρον τ ναι, οὐδὲ ἀποδεῖξαι τὰ τοιαῦτα ἐνδέχεται: οὐ γὰρ ἀπο- 

10 δειχταὶ αἱ ἄμεσοι προτάσεις, τοὐναντίον ὃὲ ἀρχαὶ χαὶ στοιχεῖα ἀποδείξεως 

αἱ ἄμεσοι προτάσεις. χαὶ ἀρχαὶ μὲν πρώτισται οἱ ὅροι: ἀλλὰ χαὶ ὡς 

ἐν προτάσεσιν ἀρχαὶ χαὶ στοιχεῖα αἱ ἄμεσοί εἰσι προτάσεις. χαὶ ἥτοι 10 
πᾶσαι, φησίν, αἱ ἄμεσον ee ἀρχαὶ χαὶ στοιχεῖα εἰσι τῶν συλλο- 

Ἰισαῶν ἣ αἱ χαϑόλου. οἷον τί λέγω; εἰς τὸ δεῖξαι, ὅτι ὃ ἄνθρωπος 

15 ἔμψυχός ἐστι. χρῶμαι συλλογισυμῷ τοιούτῳ ὁ ἄνϑρωπος λογιχόν, τὸ λογιχὸν 

ἔμψυχον, ὃ ἄνϑρωπος ἄρα ἔμψυχον. αὗται at προτάσεις οὐχ εἰσὶν ἄμεσοι" 
NAF Ἔ \ ΄ ὮΝ Se uh σ Ἂ ld ~ ie Ld ΝΥ X 

δείχνυνται γὰρ ἢ μὲν μείζων μέσου ὅρου ληφϑέντος τοῦ ζῴου" τὸ λογιχὸν 
~ Vv v Vv wv 

γὰρ ἔν: τὸ ζῷον ἔμψυχον, τὸ λογιχὸν ἄρα ἔμψυχον: χαὶ ἔστιν ἄμεσος 

πρότασ'ς “τὸ ζῷον ἔμψυχόν ἐστιν’ [χαὶ τὸ ἔμψυχον λογικόν]: ὁμοίως χαὶ 15 
40 ἐπὶ τῆς ἐλάττονος μέσου ὅρου τοῦ (ἀνθρώπου χαὶ τοῦ) λογιχοῦ παρεντιϑε- 

μένου. ἤτοι οὖν, φησί, πᾶσαι Al ἄμεσοι προτάσεις ἀρχαί εἰσι χαὶ στοιχεῖα 
τῶν συλλογισμῶν 7 at χαϑόλου. χαϑόλου δὲ λέγει ἥτοι τὰς χοινὰς ἐννοίας 
7] τὰς γενιχωτάτας, οἷον τὸ σῶμα, εἰ τύχοι, οὐσία ἐστὶν ἤ τι τοιοῦτον. 

p. 84024 “Ὁμοίως δὲ χαὶ εἰ τὸ A τῷ Β μὴ ὑπάρχει. 

\ 

25 Ὅτι ὥσπερ ἐπὶ τῶν χα αταφάσεων αἱ μὲν ἔμμεσοι ἀποδειχταί εἰσιν, αἱ 

ὃὲ ἄμεσοι οὐχ ἀποδειχταὶ ἀλλ᾽ ἀρχαὶ χαὶ στοιχεῖα ἀποδείξεως, οὕτω χαὶ 
ἐπὶ τῶν ἀποφάσεων. ἔχομεν οὖν ἐναργῶς ἀποδεδειγμένον ὅτι μὴ πάντα 

ἐστὶν ἀποδειχτά, εἴ Ἴξ at μὲν ἀποδείξεις ἐχ τῶν ἀρχῶν, aoe δὲ at ἄμεσοι 

προτάσεις, τῶν δὲ ἀμέσων ἀρχαὶ οὐχ εἰσίν: δέδειχται γὰρ ὅτι εἰσὶν ἄμεσοι 

80 προτάσεις. 

2 χατηγοροῦνται R ὃ ἀποφατιχῶς---χκαταφατιχῶς a τί τινὸς οὕτως ἃ 

οὐχ ἔστιν αὐτὸ ἀποδεῖξαι ἃ 8 post πᾶσα add. ἡ U μέσου ὅρου παραλαμβανομένου 

γίνεται ἃ 9 ὅρον om. R 9.10 ἀποδειχταὶ (quod coniecerat Waitz Organ. II 

p. X) R: ἀποδειχτιχαὶ Ua 11.12 χαὶ ἀρχαὶ --- προτάσεις om. R 14 αἱ Ua 

azar R ὃ om. U 15 τοιούτῳ συλλογισμῷ a post ἄνϑρωπος add. 

ζῷόν ἐστι Ra λογυκόν prius om. R post to add. δὲ Ra ante λογικὸν alt. 

add. ζῶον R, post A. a 19 ante ζῶον add. λογικὸν a ἐστιν om. U 

χαὶ — λογικόν delevi 20.21 μέσου --- παρεντιϑεμένου RUa?: ef λάβοιμεν τὸ λογικὸν 

μέσον ὅρον τοῦ ζώου χαὶ τοῦ ἀνθρώπου, ἑκατέρα τῶν προτάσεων, ἄμεσος ἔσται a! 

22 7 (post λέγει) ἃ 23 τὰ γενικώτατα Ua 27.28 οὐ πάντα εἰσὶν a 

28 διὰ R αἱ δὲ ἀρχαὶ αἱ U 29 post ἀμέσων add, προτάσεων ἃ 
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p.84b26 ᾿Αλλ᾽ ἀρχαὶ χαὶ στοιχεῖα τοσαῦτ᾽ ἐστὶν ὅσοι ὅροι" af 59 

{ap τούτων προτάσεις ἀρχαὶ τῆς ἀποδείξεως. 25 

R,'> eA \ \ ΑΙ, 5 , σ 5 ΄ 5 ΄ - Δέκα ὧν 

Εἰσὶ γὰρ χαὶ of ὅροι ἀρχαί, ὅσοι ἀλλήλων ἀμέσως χατηγοροῦνται" εἰσὶ δὲ 

ἀρχαὶ χαὶ αἱ ἐκ τούτων προτάσεις, ὥσπερ καὶ αἱ τῶν συνθέτων ἀρχαὶ 

5 εἰσὶ μὲν χαὶ ὕλη χαὶ εἶδος, εἰσὶ δὲ χαὶ τὰ ἐχ τῆς συμπλοχῇς τούτων 

πρώτως συντεϑειμένα σώματα, λέγω δὴ τὰ στοιχεῖα. 

Vv 

p.84b28 Kat ὥσπερ ἔνια σιν ἀναπόδειχτοι ὅτι ἔστι 
ΟΝ 

τ 

t 
\ Ν ¢ 4 a Lan a \ σ 5 >. . 

TOOE TOOL χαὶ UTAPYEL TOO MS χαὶ OTL οὐχ EGTL TODE 90 

, ied . 

ναπόδειχτοι, οὕτω GE χαὶ wy [0] - a a < 2. 
yo ‘ , 

10 ὥσπερ, φησί, χαταφατιχαὶ προτάσει 

ἀποφατιχαί: αὗται δέ εἰσιν αἱ ἄμεσοι. εἰπὼν δὲ ὅτι ἔστι τόδε τόδε ἐχ 
\ 

τοῦ ὑποχειμένου τὴν ἀρχὴν ἐποιήσατο ἐπὶ τὸ χατηγορούμενον, ὥσπερ εἰ 
Vv Ce v a 4 2 ) ν΄ Ke ΄ > 979 ~ 

ELTOLWEV ὁ ἄνϑρωπος ξςῳον CORUY Te LL UTA χει TOOE TM OL EX τοὺ χατη- 

> ν « ~ ¢ , Neo: ΄ ΄ 

γορουμένου, ὥσπερ εἰ εἴποι τις ‘to ζῷον ὑπάρχει παντὶ ἀνϑρώπῳ᾽. ὁμοίως 80 

15 δὲ χαὶ ἐπὶ τῶν ἀποφατιχῶν. 

p. 84080 Ὥστε αἱ μὲν εἶναί τι, αἱ δὲ μὴ εἶναί τι ἔσονται ἀρχαί. 

o- Τουτέστιν at ἀρχαὶ τῶν ἀποδείξεων αἱ μέν εἰσι χαταφατιχαὶ αἱ δὲ 
ἀποφατιχαί. 

p. 84081 Ὅταν δὲ δέῃ τι δεῖξαι, ληπτέον ὃ τοῦ Β πρῶτον xaty- 
90 γορεῖται. 

Τὸ προχείμενόν ἐστι διὰ τούτων δεῖξαι, ποίαν σχέσιν ἔχει ὁ μέσος 

6pns πρὸς τοὺς ἄχρους χατὰ τὰ τρία σχήματα ἔν τε τοῖς χατηγοριχοῖς 
συλλογισμοῖς χαὶ ἐν τοῖς ἀποφατιχοῖς. χαὶ φησὶν ὅτι ἐν μὲν τοῖς χατηγο- 

39/7 

οιχοῖς οὐδέποτε TOD χατηγορουμένου ἔξω πίπτει ὃ υέσος. TOD δὲ ὑποχει- 17; t ’ 
a , 5 \ X ~ , Χ > / , > Vat Ve , 5 ’ sy 

25 WWSVOD ETL WEY TOV πρώτου χαὶι OEUTEDOU OY TYATOS GEl ECW πίπτει, ἔπι ὃξ 
~ ΄, 39. ~ ΄ 3. ~ ¢ ΄ Vp ΄, 

τοῦ τριτοὺῦ οὐδὲ τοῦ χατηγοροῦύμξνηοῦ οὐὐξ TOV υὑπηχείμενοῦὺ εζὼ πίπτει. 

1 ἀρχὴ R Arist. εἰσὶν R post ὅσοι add. οἱ R (Ὁ, pr. f) 3 yap om. a 

ἀμέσως ἀλλήλων R 4 éxom. R Ὁ zal primum om. a 6 συντιϑέμενα R 
ΣΌΣ ᾿ [. = ’ mae 4s pas “ >, 4} ὙΠ: > oy; 39> ee ‘> = ny [Onde 

7 χαὶ wWsrep—10 ἀναπόδειχτοι] Οὕτως οὐχ ἔστι τόδε τῳδί. οὐδ᾽ ὑπάρχει τόδε τῳδί.  “Ωσπέρ 

φησι χαταφατιχαὶ προτάσεις εἰσὶ μὴ ἀποδειχταὶ, αἵ τε λέγουσαι ὅτι τόδε τῷ δέ (τόδε Waitz 

]. 6.) ἐστι. χαὶ αἱ (ὅτι Waitz) τόδε τῷδε ὑπάρχει. διὰ τούτων δὲ τὴν φύσιν τῆς ἀμέσου 

προτάσεως παρέστησεν ἃ 7 ἔσται R ὃ τοδὶ R Arist.: taHde U καὶ prius R 

Arist.: at U post ὑπάρχει add. ἐνταῦϑα περιστᾶ thy φύσιν τῆς ἀμέσου προτάσεως R 

9. τοδὶ Arist.: τωδὶ RU (d, pr. B) 10 δὴ a 11 αὗται--- ἄμεσοι RU: ἄμεσοί 

εἰσιν ἃ εἰπὼν om. U δὲ ὅτι a: inv. ord. RU τόδε alt. om. U: τῷδε a: fort. 

τοδί cf. vs. 8 12 εἰ om. R 13 εἴπομεν a zai RU: ἐν δὲ τῷ εἰπεῖν a 

14 ἂν εἴπης R: εἰ εἴποιμεν a παντὶ ὑπάρχει ἃ 17 post τουτέστιν add. ὅτι ἃ 

ἔσονται R 19 τι om. Arist. (habet f) 21 tiva a 25 post καὶ add. τοῦ U 

ἐπὶ δὲ---20 πίπτει om. a 
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διαρϑρώσαντες οὖν πρότερον τὰ ἐπὶ τῶν χατηγοριχῶν λεγόμενα οὕτως 59: 

ἐροῦμεν χαὶ περὶ τῶν ἀποφατιχῶν. τὸ οὖν ἔξω πίπτειν ἐπὶ τῶν χατηγο- 45 
ριχῶν σημαίνει τῷ Αριστοτέλει τὸ ἐπὶ πλέον εἶναι" τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τὸ χατη- 

γορεῖσϑαι. οὐδέποτε οὖν, φησίν, ἐν χαταφατιχῷ συλλογισυῷ 6 μέσος τοῦ 
ees pane ἊΣ tye > a5 δέο \ ~ 

5 μείζονος χατηγορηϑήσεται. οἷον εἰ δέοι δεῖξαι τὸ A τῷ Β ὑπάρχειν ἐν 
πρώτῳ σχήματι, λήψομαι μέσον ὅρον ἀμφοῖν. χαὶ ὥσπερ ἐν τῷ προβλή- 

ματι 7) συμπεράσματι χατηγορεῖται ὁ μείζων, τουτέστι τὸ A, οὕτω χαὶ ἐν 
τῷ συλλογισμῷ μόνον χατηγορεῖται. χατηγορηϑήσεται γὰρ τὸ μὲν A τοῦ 50 

I’, τὸ δὲ 1 τοῦ Β. ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ δῆλον ὅτι χαταφατιχὸν Ob δείχνυται, 

10 ὥστε οὐδέποτε τοῦ μείζονος ἅ t tod aha ikR ὁποτέρου ἔ έ υείζονος ἅμα χαὶ τοῦ ἐλάττονος ἀλλ᾽ ὁποτέρου ἔτυχε 
χαταφατιχῶς ὃ μέσος χατηγορηϑήσεται. ἐν δὲ τῷ τρίτῳ οὔτε τοῦ μείζονος 
οὔτε τοῦ ἐλάττονος χατηγορηϑήσεται 6 μέσος, εἴ γε ἀμφοτέροις δεῖ αὐτὸν 

ὑποχεῖσϑαι. οὕτω μὲν οὖν ἐπὶ τῶν χατηγοριχῶν. ἐπὶ δὲ τῶν ἀποφατιχῶν, 

φησίν, ἐπὶ μὲν τοῦ ap ae Sygate ὡσαύτως οὐδέποτε τοῦ χατηγορου- 

15 μένου ἔξω πίπτει ὁ μέσος, ἀλλ᾽ ἔστιν dst ὃ μείζων ὥσπερ ἐν τῷ προ- 59. 
βλήματι ἤτοι συμπεράσματι χατηγορούμενος, οὕτω δὲ χαὶ ἐν ταῖς προτά- 

@- τ" Geo. ἐπὶ δὲ τοῦ τρίτου, ee οὔτε τοῦ ἐλάττονος οὔτε TOD pet! 
> χὰ ~ δέ A , 3 \ 3d. ~ 

πίπτει, τοῦτο δέ ἐστιν οὐδενὸς αὐτῶν ἐπὶ πλέον ἐστὶν οὐδὲ χατηγορεῖται 
ὑδενὸς αὐτῶν, εἴ γε ἐν τῷ τρίτῳ ye ἀμφοτέροις ὃ μέσος ὑπόχειται. 

Ὁ 

90 ἐν GE τῷ δευτέρῳ, φησί, σχήματι οὐδέποτε τοῦ ἐλάττονος ὅρου ἔξω πίπτει 

or 

, wv > Vy > \ ’ X δ ὃ ugsos. ἔλεγεν οὖν ὃ φιλόσοφος ὅτι οὐχέτι ἐνδέχεται ἐπὶ τούτου τὸ μὴ 

ἔξω πίπτειν 5 wy χατηγορεῖσϑαι ἀχούειν: ἀμφοτέρων yao ἐν τῷ δευτέρῳ 
i ‘ 1 

, ΄ , ~ » τ - - 

σχήματι ὃ μέσος χατηγορεῖται. εἰ οὖν τῶν δύο χατηγορεῖται, πῶς φησι 
ESI 12 . Ve ες δε > ιν ” ~ ~ 

τοῦ ἐλάττονος μὴ ἔξω πίπτειν; ἔλεγεν οὖν μὴ ἄλλως ἂν χαταστῆσαι τοῦτο, 
3 \ \ Ve , 5 > 5» ΄ ἢ ~ $ \ eG, 

et μὴ τὸ Ew πίπτειν τοῦ πὲς ἄλλως ἀχούσαιμεν νῦν ἀντὶ τοῦ ᾿οὐδέ- 
‘ τῷ or 

’, Χ ΄ 5 ~ 5 ΄, ΄ ) \ ~ ᾿ \ Ve 
TOTE τὴν ϑέσιν αὑτου αἀυξίβει 0 υέσ σῶος, Χχαὶ τοῦτο εἰνᾶι τὸ εζῷ πιπτειν 

A ~ 2 , Ἁ , \ δ , 

τοῦ ἐλάττονος τὸν μέσον, τὸ τὴν ϑέσιν τοῦ ἐλάττονος μὴ pales ιν τὸν 10 
ὃ 

μέσον. τοῦτο οὖν, φησίν, ἐπὶ τοῦ δευτέρου σχήματος οὐ Ps οὐδέ- 
5 , 

ποτε γὰρ ὃ ἐλάττων γίνεται πατηρρούμενος ὥσπερ ἐν τῷ τρίτῳ, ἀλλ᾽ 
σ > ~ A>) 2 ξ΄ Je Lis ~ SEN ΄ 5 Qa Te 

30 ὥσπερ ἐν τῷ προβλήματι ὑποχείμενός ἐστιν ἀεὶ ὁ ἐλάττων, οὕτω χαὶ 

ἐν τῷ συλλογισμῷ τῷ χατὰ τὸ δεύτερον σχῆμα μένει ὃ ὑποχείμενος 
΄σ \ 5 > , Χ ¢ ~ ΄ ~ ἊΝ - ~ , 

uy ἀμείβων τὴν Eavtod ϑέσιν. τοῦτο ὃς δῆλον ὅτι χαὶ τῷ πρώτῳ 
\ [4 ὑπάρχει σχήματι" χαὶ ἐν τούτῳ yap ἀεὶ ὁ ἐλάττων ὑποχείμεν ὅς ἐστι. 

Ὡ- ταῦτα μὲν οὖν ἐστι τὰ ἐνταῦϑα λεγόμενα μηδὲν πλέον ore τῶν 15 

1S ϑέσεως τῶν τριῶν ὅρων υηδὲ 
iY 

35 ἔν case τρισὶ ae UOOLY stony. ένων περὶ τ 

1 δὲ ἃ ὑπάρχειν scripsi: ὑπάρχει RUa 7 τὸ ἃ Ral: ὁ πρῶτος Ua? 8 μόνον 

seripsi: μόνος RUa post χατηγορεῖται add. zat U δὲ a 8.9 τὸ ---τὸ a: 

6—o RU 10 ἅμα---ἔτυχε 45: om. RUa! 11 χατηγορηϑήσεται ὃ μέσος U 

οὔτε om. R 12 ὁ μέσος ὅρος χατηγορηϑήσεται a ἀυφοτέρως R 15 ante ἔξω 

add. οὐχ a 16 δὲ om. a 17 ἐν δὲ τῷ τρίτῳ a 19 ἀμφοτέρας R ὑπό- 

χεῖται O μέσος ἃ 20 δὲ οἴῃ. ἃ 21 οὐχέτι RU: οὐχ ἃ 22 ἀκούων a 

post γάρ add. φησιν ἃ 24 πίπτει ἔξω U ἄν om. a! post τοῦτο add. δυνατὸν a! 

25 ἀχούσαιμεν a: ἀκούσομεν R: ἀχουσόμεϑα U post νῦν add. οὖν a 26 αὐτοῦ 

om. R ante ἀμείβει add. tod ἐλάττονος ἢ, post μέσος a 27 μὴ om. Ra! 

31 μέρει R 30 εἰρημένων] Anal, pr. 14 p. 25} 9286. τριῶν om. U 



PHILOPONI IN ANALYT. POST. 129 (Arist. p. 84}81.85.88 8521] 269 

> » ΄ A σ ~ 7x x , 5 ~ me ( 

VAYAALOD τινος SVEXA τῶν εἰς ATOOELC ξιν χρησιμξήόντωῶν ἐνταῦϑα παρευβε- 9. 

βλημένα, ὡς 

= wT = ay g Ly, . ald ᾿ς = 4 \ , , ᾿Ξ 

ν».840υ085 "Kote δὲ ἕν, ὅταν ἄμεσον γένηται χαὶ pia πρότασις 

ἁπλῶς ἣ ἄμεσος. 

s >) ὯΔ Ἶ foe TL \ , ~ σ » ὙΦ ΄ 

oO [ὑπειδὴ ειἰπὲν OTL GEC TO μεῦον TOUXVOUTEHL, EWS αοιαιρετα 

, ‘ ied ’ / >] 5 ~ \ σ Ζχρ e A , σ 

ἴθ οι χαὶ ἕν, τί λέγει ἐν συλλογισμῷ τὸ ἕν, προσέϑηχε διὰ τούτων, OTL 30 

τὰς ἀμέσους προτάσεις" μέχρι γὰρ τοσούτου χαταπυχνοῦται ὁ συλλογισμὸς 

προσλαμβάνων μέσους ὅρους, ἕως ἂν εἰς τὰς ἀμέσους φϑάσῃ προτάσεις, 

αἵτινές εἰσιν ἀρχαὶ τοῦ πος χαὶ οἷον μονάδες τινὲς ἀδιαίρετοι. ὥσπερ 

10 γάρ, φησίν, ἐν μὲν ἀριϑμῷ ἢ ἀρχὴ χαὶ τὸ ἀδιαίρετον ἢ μονάς ἐστι χαὶ ἐν 

τραυμῇ (ἢ) στιγμὴ χαὶ ἐν χρόνῳ τὸ νῦν χαὶ ἄλλο ἐν ἄλλῳ, οὕτω χαὶ ἐν 
\ ~ ist 5 \ A ΄ Ὁ ΄ τὶ ἊΝ \ 

συλλογισμῷ 7 ἀρχὴ χαὶ τὸ ἀδιαίρετον at auscot προτάσεις" οὔχετι γάρ 

αὗται διαιρεϑῆναι εἰς δύο προτάσεις δύνανται ὥσπερ at ἔμμεσοι. 30 

15 Παραδείγματος δὲ ἕνεχα ἀρχὴν τοῦ βάρους τὴν μνᾶν φησιν. ὅλως 

γὰρ ἐπὶ τούτων a οὐχ ἔστιν, ἐπεὶ an’ ἄπειρον διαιρετὸν τὸ μέγεϑος" 
εἰ δὲ τοῦτο, οὐχ ἂν εἴη τὸ πρῶτον χαὶ ἢ ἀρχὴ τοῦ βάρους, ἀλλ᾽ εἰ ἄρα, 80 
πρὸς τὴν ἡμετέραν συνήϑειαν, ὥσπερ χαὶ νῦν ἡμεῖς χ τ ΧΟ να ἐσχάτῳ 

χαὶ ἀδιαιρέτῳ βάρει τῷ ὀγδόῳ μέρει tod χερατίου: μέχρι γὰρ τούτου 

20 ποιούμεϑα τὴν διαίρεσιν. δίεσις δέ ἐστιν ἢ πρώτη αἰσϑητὴ τῶν φϑόγγων 
ἀπήχησις, ἧς πρώτης, ἀντιλαμβάνεσϑαι δύναται ἢ ἡμετέρα axon: ταύτην 

δέ φασι τὸ τέταρτον εἶναι τοῦ ἐπογδόου λόγου. 

p.85al Ἐν δ᾽ ἀποδείξει χαὶ ἐπιστήμῃ ὁ νοῦς. 35 

NF \ >} ΄ σ ec 5 oY ΄ μὴν , , 5 \ 

Eine γὰρ ἐν προοιμίοις ὅτι “ οὐ μόνον ἐπιστήμην εἶναί τινά φαμεν ἀλλὰ 
΄ 

25 ual ἀρχὴν ἐπιστήμης, τοὺς ὅρους γινώσχομεν᾽᾿. ἢ μὲν οὖν ἄμεσος πρύ- 
τασις Ἰένοιτ᾽ ἂν ἁπλῶς συλλογισμοῦ ἀρχή" χαὶ γὰρ χαὶ ἐν τοῖς διαλεχτι- 
χοῖς ἐστιν ἔνδοξός τις ἄμεσος πρότασις. ἐπιστήμης δὲ καὶ ἀποδείξεω 

1 τινος ἀναγκαίου R 1. 2 παραβεβλημένα R 3 ἄμεσος ἃ 4 7 om. R 

6 post to add. δὲ a! διὰ τοῦτο, sed ante προσέϑηχεν al: om. 83 7 tats 

ἀμέσοις προτάσεσι al γὰρ om. Ra 9 post εἰσιν add. at U τοῦ om. R 

10 μὲν om. U ἫΝ ἀριϑμιῷ add. ὡς μὲν U, ὡς R: om.a 11 ἣ addidi 

12 post προτάσεις add. εἰσίν a 14 μιᾷ a 15 ἕνεχεν καὶ post ἀρχὴν add. 

υὲν ἃ 16 an τούτου ἢ ἔστιν Ra: ἔστι λαβεῖν U ἐπειδὴ ὕ 11 τι πρῶτον 

zat [ἡ] conicio εἰ alt. Ὁ: 7 RUa 19 τετάρτῳ a! μέρει ἃ: om. RU post 

χερατίου add. ὅ ἐστι κόχχος εἷς σίτου a 20 post διαίρεσιν add. τῶν σταϑμωμένων ἃ 

21 post ἡμετέρα add. αἴσϑησις. ἤγουν ἣ ἃ ταυτηνί, om. δέ R 22 εἶναι τὸ τέταρ- 

tov U 24 ἐν προοιμίοις] c. ὃ p. 72>23—25 τι Ra (dn, pr. M) 26 ἀρχὴ 

συλλογισμοῦ a χαὶ alt. om. R 27 ἄμεσον U πρότασις a: om. RU 

ἐπιστήμη --- ἀπόδειξις Καὶ 
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10 

ἁπλῶς ἀρχὴ ὃ νοῦς, zal’ ὃν tas χοινὰς ἐννοίας aipoduev. διὰ τί δὲ μὴ 59V 
χαὶ τοῦ διαλεχτιχοῦ συλλογισμοῦ ἀρχὴν εἶπε τὴν “δόξαν: ὡς γὰρ ὃ νοῦς 40 

τὰς χοινὰς ἐννοίας αἱρεῖ ἐξ ὧν αἱ ἀποδείξεις, οὕτως ἢ δόξα τὰς διαλεχτιχὰς 

χαὶ ἐνδόξους προτάσεις. φαμὲν οὖν ὅτι οὐχ εἶπε διαλεχτιχοῦ συλλογισμοῦ 
ἀρχὴν εἶναι τὴν ἄμεσον πρότασιν ἀλλ᾿ ἁπλῶς συλλογισμοῦ. ὡς οὖν συλλο- 

γισμοῦ ἁπλῶς ἀρχὴ ἂν εἴη ἢ ἄμεσος πρότασις. 

- 5.1: > ~ μ a ὦ 6 ΄ a 

p. 8523 Ἂν δὲ tots στερητιχοῖς, ἔνϑα μὲν ὃ det ὑπάρχειν, οὐδὲν 45 

τούτου ἔξω πίπτει 

Ὅ δεῖ το λέγει. τὸ χατηγορούμενον" τοῦτο γάρ ἐστι τὸ ὑπάρχον 

τῷ ὑποχειμένῳ. τούτου οὖν, φησίν, ἐν τῷ πρώτῳ σχήματι οὐδὲν ἔξω 
πίπτει, τουτέστιν οὐδὲν αὐτοῦ ἀποφάσχεται: μόνως γὰρ ἐν τῷ πρώτῳ 

ῃ 

σχήματι τοῦ μέσου ὃ μείζων ἀποφάσχεται. cr —) 

. . 

& δέῃ δεῖξαι ὅτι τὸ A τῷ E οὐχ ὑπάρχει τῷ τὸ I 
αντὶ ὑπάρχειν τῷ δὲ Ε υηδενὶ ἡ μὴ παντί. 

>] \ \ : , ~ Qe rv \ ‘ ~ » 

Μετῆλϑεν ext τὸ Ἔξ σχῆμα" διὸ χαὶ τὰ στοιχεῖα ἤμειψε. χαὶ 
ἔστι τὸ μὲν Δ μείζων ὅρος, τὸ 6&8 Εἰ ἐλάττων, μέσος τὸ 1. χαλεῖ 6& τὸ 

χὰ 5 Ὁ - ΄ = A a“ ‘ ¢ & ἧς > ~ ΄ ” 

E ᾧ οὐ Get ὑπάρχειν" τοῦ yap ὑποχειμένου ἐν τοῖς προβλήμασιν ἢ συμ- 
, ΄ ΄ ΓΑ σ Ἄς , ~ 5 ΄ 

πειράσμασιν ἀποφάσχεται ὃ μείζων ὅρος. οὐδέποτε οὖν, φησί, τοῦ ἐλάτ- GOr 

τονος, τοῦ K, ἔξω πεσεῖται ὃ μέσος" χαὶ εἴπομεν τί σημαίνει ἐνταῦϑα αὐτῷ 
. ν»» ΄ o \ ‘ ΄ > , ~ ᾿ \ ΄ y 

τὸ ἔξω πίπτειν, ὅτι τὸ τὴν ϑέσιν ἀμείβειν. τοῦ μὲν γὰρ μείζονος ἔξω 

πίπτει" χατηγορούμενον γὰρ ὄντα τὸν μείζονα ἐν τῷ συμπεράσματι ἐν ταῖς 

προτάσεσι ποιεῖ ὑποχείμενον: τὸν μέντοι ἐλάττονα φυλάττει ἐν ταῖς προ- 

τάσεσιν ὑποχείμενον. 

~ » ᾿ 

ρ. 8ὅ110 "Ent δὲ τοῦ τρίτου τρόπου οὔτε ἀφ᾽ οὗ δεῖ οὔτε ὃ δεῖ or 

στερῇ σαι οὐδέποτ᾽ ἔξω πεσεῖται. 

᾿Ενταῦϑα πάλιν τὸ ἔξω πίπτειν τὸ ΠΕ π τλοι φησιν. ἄλλως γὰρ 

οὐχ ἐνδέχεται καταστῆσαι τὰ ἐν τούτοις τ - ἐν τούτῳ ue τῷ σχή- 
\ ΄ 

ματι ἀεὶ ὑπόχειται ὃ μέσος, ὥστε οὐδενὸς τῶν ἄχρων χατηγορεῖται. [ ἢ | 

é 
1 ϑεωροῦμεν a 3 τὰς prius om. Ua αἱρεῖται a: ΕΞ sic R 7.8 ὑπάρχει 

δὲ οὐδὲν ἔξω τούτου R 10 τούτου Ὁ: τοῦτο RUa οὐδὲν --- 12 σχήματι om. U 

11 τῷ om. ἃ 18 ἂν R 16 ἐλάττων δὲ toe U ante χαλεῖ add. 

χαὶ U 17. 18 προβλήματιν 7 συμπεράσματιν sic U 18 6 om. R 

19 εἴπομεν] p. 268,25 sq. αὐτῷ ἐνταῦϑα U 22 φυλάσσει R 25 βαδιεῖται 

a Arist. 26 ἄλλως U: ὥσπερ Ra post yap add. εἴρηται πρότερον a 

27 οὖν 
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χατὰ 00. 

10 

~ x ᾽ ~ . 

η. 8518 Οὔσης ὃ οδείξεως τῆς μὲν χαϑόλου ᾿ | { 
~ } + ἃ ᾿ a + me = μέρος, χαὶ τῆς μὲν χατηγοριχῆς τῆς 

ἐς a) 

δὲ στερητιχῆς. 

όλογα εἰς 

ἴσο αὶ 
τῇ ἐπιστήμῃ, πότερον ἣ χαϑόλου ἣ 7, deaven, δεύτερον πότερον 

> ial ~ , ‘ + ~ [4 ΄ \ \ ΕῚ 

[ντεῦϑεν τρία τινὰ ζητεῖ προβλήματα of τὸν περὶ ἀπο- 
"» 

αξςι 
LGt 

N 
OF δείξεως λόγον συντείνοντα. πρῶτον μὲν ποία ρξίττων χαὶ μᾶλλον 

or πρέπουσα 

ἢ χαταφατιχὴ μᾶλλον ἐπιστήμῃ πρέπουσα ἣ 7, 
᾿ Te 

τοφατιχή, χαὶ τρίτον 

ἀδυνάτου. τῷ περὶ τούτων 

πλατύτερον. χαὶ πρῶ τοῦ «χαϑόλου χαὶ τοῦ χατὰ μέρος ἐπι- 

Bret χαὶ πρότερον ἐναντία a I πιϑανῶς, πειρώμενος 

χατασχευάΐζειν ὅτι 7 us δεῖξις χρείττων τῆς χαϑόλου χαὶ μᾶλλον 
πρέπουσα. 

10 

ἀποδείξει τῶν λόγων τούτων τὴν πιϑανότητα 
ot INE , ay ΄ ΄ 5 

χαὶ δείχνυσι τὴν χαϑόλου xpetttova. ὅτι οὖν ἢ ἐπὶ μέρους βελτίων, τρι- 

χόϑεν πειρᾶται χατασχευάζειν. εἰ γάρ, φησίν, ἢ xad’ αὑτὸ ἀπόδειξις τῆς xat’ 

ἄλλο βελτίων χαὶ πρέπουσα ἀποδείξει (μᾶλλον), xa αὑτὸ δὲ 7 τὸ μεριχὸν 

15 δειχνύουσα, xpetttwy ἂν εἴη ἢ μεριχὴ χαὶ ἀποδείξει πρέπουσα μᾶλλον τῆς 

χαϑόλου. ὅτι δὲ xa? αὑτὸ ἢ ἐπὶ μέρους δῆλον ὅτι γάρ, φησίν, ὃ Κορί- 

y 
GKOS μουσιχός ἐστι, δειχνύς τις xa} αὑτὸ ENED & δείχνυσιν ἢ ὃ δειχνύων 2 
ὅτι 6 ἄνϑρωπος μουσιχός 

ἀλλ᾽ 

ὃξ 

ἐστιν: οὐ γὰρ ἢ ἄνθρωπος ὑπάρχει αὐτῷ τὸ 
, ὃ he , ΄ ΄ σ δ Ve “7 5 ΄ ) ἧς τὶ 

WOUSLKOY, ἢ Kopisxos. δμοίως ὅτι ὃ Καλλίας λογιχός ἐστι, xad? αὑτὸ 

ἴσμεν, ὅτι ὃ ἀνϑρωπος λογικός, οὐ xa? αὑτὸ ἀλλὰ χατ᾽ ἄλλο: τὰ 

υὲν γὰρ μεριχὰ αὐτὰ ἐξ αὑτῶν γινώσχομεν ὅτι λογιχά, οἷον Σωχράτην, 

Καλλίαν, 
λογιχός, éx τῶν ἐπὶ μέρους. 

’ \ , ,ὔ 

εἰ τὰ χαϑόλου, φησί, 

᾿Αλχιβιάδην χαὶ τὰ λοιπά, τὸ μέντοι χαϑόλου, ὅτι πᾶς ἀνϑρωπος 
πρώτη μὲν οὖν ἐπιχείρησις αὕτη. δευτέρα 2% 

A v 2) ? > DJ 7: i οὖ ce 

μη ἔστιν ἀλλ᾽ ἐν ξεπινοια ϑονὴ τὸ εἰνᾶι 

οἷον τὸ Lo Or ἁπλῶς τρίγωνον (οὐδὲν γὰρ ἔστι τρίγωνον αὐτὸ xa αὑτὸ 
3}? 

ἀλλ 
5 ‘ a »ὔἤ,ὕἪρ w ~ 

ἰσοσχελὲς ἣ ζύλινον 7 TL τοιοῦτο 

ἔχει, 
o ΤᾺ \ - 3; \ 5 , 

ἕτερον (av) παρὰ τὸ ἰσοσχελὲς χαὶ τὸ ἰσόπλευρον χαὶ τὸ sxahyvov- 
395. \ . » \ \ ~ 

οὐὸς TO ἰσοσχελες παρα TO χαλχοῦν : 

΄ ΄, a. ‘ \ σ \ Q/ ~ \ ” 

δμοίως OF χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων: ὥστε τὸ χαϑόλου τῶν μὴ ὄντων, 
΄ Vv S ‘ x ~ 

wsptxa ὄντα), βελτίων ὃὲ ἀπόδειξις ἢ περὶ τὸ ὃν χαταγινομένη τῆς 
σ 

τὸ μὴ OV, βελτίων ἄρα 7 μεριχὴ τῆς χαϑόλου. τρίτη ἀπορία tO μὴ OY, SCAU 0 1 PEP } *4s κα e τρ f (πορία, 

τινὰ OM. ἃ προβλήματα ζητεῖ U 4 μᾶλλον, quod ante 3 ἐνταῦϑα a 

δεῖξις colloc. RU, post δεῖξις a, transposui 5 post δεύτερον add. δὲ a 

6 πρέπουσα ἐπιστήυη a ὃ πρότερον a περὶ τῶν U τοῦ alt. om. ἃ 

9 τὸ ee αντίον U 12 6tt—14 τὸ μεριχὸν RUa?: τέως πρῶτον ἐπιχειρῶν éx τοῦ ἐναντίου, 

φησίν. ὅτι ἡ ἐπὶ μέρους al οὖν Ua?: δὲ R ἡ om. U 13 χατασχευάξειν 

πειρᾶται R 14 μᾶλλον addidi 

RUa?: τῆς χαϑόλου al 16 6é om. 

cto τὸ Uae: 

17 τις δειχνὺς al 

Ua 

196 0m. a 

15 δειχνῦσα R 

“ ‘ ‘ a Q> εν « ' 
ὅτι ἡ ἐπὶ μέρους, xa)’ αὑτὸ δειχνύει. 

21 ἐξ ἑαυτῶν R: 

7 peptxn—16 ἐπὶ μέρους 

ὃ --Ἰτ ἐστι 

τὸν χορίσχον μουσιχόν al 

ὅτι alt. om. Ua! 

ὃ γὰρ 

wad αὑτὰ ἃ 21. 22 σωχράτης 

καλλίας ἀλχιβιάδης R 22 to R: τὸ Ua 24 ἥδε α΄: om. RUa? et Ua?: 

7 10: ΟἿ: a! φησὶν οὐχ a! ἀλλ᾽ om. Ral post ἐπινοίᾳ add. yap a! 

26 ov addidi τὸ alt. om. U 30 post dpa add. ἀπόδειξις a ἀπορία 

RUa?: δὲ ἐπιχείρησις αὕτη al 
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΄ \ in} n Vv ~ . 

τίων ἐστὶν ἀπόδειξις περὶ ἣν οὐχ ἔστιν ἀπατηϑῆναι" ἀπατώμεϑα δὲ περὶ 60° 

τὰ χαϑόλου: at γὰρ τῶν χαϑόλου ἀποδείξεις ὡς ὄντων ἐν ὑποστάσει τοὺς 
λόγους ποιοῦνται: τὸ δὲ μὴ Gv ὡς ὃν λέγειν ἀπάτης ἐστίν. ὥστε χαὶ 

΄ , ΄ \ Φ »» - , " 5 - 5 la ~ 

ταύτῃ βελτίους at μεριχαὶ δείξεις τῶν καϑόλου χαὶ οἰχεῖαι ἐπιστήμῃ μᾶλλον. 

Οὕτω πιϑανῶς ἀπορήσας ἐπιλύεται τὰς ἀπορίας τοῦτον τὸν τρόπον, 

χαὶ πρῶτόν γε τὴν προτέραν. ψεῦδος γὰρ τὸ λέγειν τοῖς μὲν ἐπὶ μέρους 85 
ὩΣ Ἢ ‘ ς ΄ st > , ~ r ΔΝ 9 med 16. x ὌΝ \ 

χαὺ εαυτὰ ὑπάρχειν τὸ a phe τοῖς χαϑόλου ὃξ οὐ Ot ἑαυτὰ ἀλλὰ 

διὰ τὰ χατὰ μέρος. τὸ γὸ ushés tO τὰς τε ἴς γωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς 
i οὕτω γὰρ ἂν οὐδενὶ ἑτέρῳ τοῦτ 

ΞΕ 2 a=! δ΄ 

- a 
eee ea cnerehcene ἴσας ἔχειν οὐχ ἣ ἰσοσχελές ἐστι 

> 

t ὑπῆρχεν" ἀλλ᾽ 7 τ σησχελές, 
ν i 

a Q vay a 
το 
ὥσ 

- ΄ Ὑ Sp cy , 
τῇ βάσει ἴσας ἕξει, τὸ μέντοι 

ἡ ἰσοσχελὲς € et GAN ἣ τρί συν δύο ὀρϑαῖς ἴσας oe ιν τὰς τρεῖς γωνίας οὐχ 
Ἴωνον. [ὥστε τῷ μὲν χαϑόλου] ὁμοίως χαὶ τῷ Σωχράτει λογιχῷ εἶναι 

> e Sy Fe t ΄ o \ D)] 98 \ > ? Cy 

οὐχ ἣ Σωχράτης ὑπάρχει (οὕτω γὰρ av οὐδενὶ ἄλλῳ ὑπῆρχεν) ἀλλ ἡ 40 
wv , ΄ ᾿Ν A 7 , > 2 

ἄνθρωπός ἐστιν ὃ Σωχράτης. τὸ δὲ τὸν Koptoxov μουσιχὸν εἶναι xad 

αὑτὸ υὲν ὑπάρχει τῷ Κορίσχῳ: τοῦτο δὲ οὐχέτι χαὶ τῷ χαϑόλου ὑπάρξει" 
ε ΄ ~ 3 ΄ τ ΄ δ 

οὗ γὰρ ὑπάρχει τῷ ἀνθρώπῳ. ἡ IIE τός ἐστι, TO μουσιχόν. ἔνϑεν γὰρ 

χαὶ τὸ τῆς ἀπάτης αἴτιον: οὐδὲ γὰρ ἔστιν εἰπεῖν ὅτι 6 ἄνϑρωπος ουσιχός 
ΡΣ 

ἤτοι τὸν Σωχράτην 7 τὸν Ko ee ἢ ἕτερόν τινα. ὥστε, φησίν, εἰ μὲν το aWLPATYH | τὸ ρισχ 1 ξτερο &, Φφῆσιν, με 

uy ὑπάρχει τι σύμπτωμα τῷ χαϑόλου, οἷον τὸν ἀνϑρωπον μουσιχὸν εἶναι 45 

7 τὸ τρίγωνον τρίπηχυ εἶναι ἥ τι τοιοῦτον, εἶτα δείχνυσί τις τὸ τοιοῦτον 

ὑπάρχον τῷ χαϑόλου, οὐδὲ ἀπόδειξίς ot: τὸ τοιοῦτον ἀλλὰ παραλογισμός, 

ὅπερ τῷ μέρει ὑπάρχει, τοῦτο παντὶ λέγων ὑπάρχειν. εἰ 6& ὅλως ἐστί 
τι ἘΠ ρὲ τῷ χαϑόλου ὑπάρχον, οἷον τῷ ἀνθρώπῳ τὸ λογιχὸν ἣ τῷ 

τριγώνῳ τὸ τὰς τρεῖς γωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ἔχειν, οὐ διὰ τὸ τοῖς χατὰ 
μέρος ὑπάρχειν τοῦτο χαὶ τῷ χαϑόλου ὑπάρχει, ἀλλὰ διὰ τὸ τῷ χαϑόλου 50 

\ ~ iq ΄ τα x , 

Lay Be χαὶ τοῖς χατὰ μέρος ὑπάρχει, εἴπερ ἢ υὲν τρίγωνον ὑπάρχει, 
yon bo! = > ΄ ΄ - x 

οὐχ ἧ δὲ ἰσοσχελὲς ἢ ὗ σχαληνόν. ἀναιρεϑέντος γὰρ τούτου ἀναιροῖτο ἂν 

χαὶ τὸ σύμπτωμα: νῦν δὲ οὐχ ἀναιρεῖται: τοῦ δὲ τριγώνου ἀναιρεϑέντος 

ἀναιρεῖται. 
Οὕτω μὲν οὖν τὴν προτέραν ἐλέγχε: ἀπορίαν. τὴν ὃδὲ δευτέραν, ὅτι με ἽΝ TPOTED SASYY. τι ρ τὴ Ξ οξυτερᾶν, 

\ φευδές ἐστι τὸ λέγειν τῶν μὴ ὄντων εἶναι τὸ χαϑόλου. εἰ μὲν γάρ, 

1 ἐστιν om. Ua? 3 post ποιοῦνται add. μὴ ὑφισταμένων ἐχείνων ἃ post ὥστε 

add. μὴ ἃ 4 μᾶλλον ἐπιστήμῃ οἰχειότεραι ἃ ὃ τὴν ἀπορίαν τὸν τρόπον τοῦτον ἃ 

6 ψεῦδος γὰρ RU: χαὶ φησὶ ψεῦδός ἐστι ἃ τοῖς R: τὴν Ua post μέρους add. 

ἀπόδειξιν a 7 ἑαυτὰ scripsi: ἑαυτὸ a: αὑτὸ RU ante ὑπάρχειν add. detxwetv a 

τοῖς Riz τῆς Us τὴν a δὲ χαϑόλου a οὐ xa}? ἑαυτὸ ἃ 8 διὰ τῶν ἃ 
τὸ alt. transposui: ante ἰσοσχ. colloc. R: om. Ua 9 ody ἡ om. R ἔχει scripsi: 

ἔχειν RUa ἂν om. R τοῦτο post 10 ὑπῆρχε colloc. a: οὕτω R 

10 post ἴσας add. ἀλλήλαις a 11 δυσὶν a 12 ὥστε---χαϑόλου delevi 13 σω- 

χράτει U ὑπάρχει U: ὑπῆρχεν Ra 14 tov Κορίσκον deleverim 15 μὲν a: 
om. RU τῷ χορίσχῳ om. U οὐχέτι δὲ τοῦτο ἃ 18 εἴποιεν R: εἴποις a 

19 τὸν prius om. R τὸν alt. om. U 20 τὶ R: to Ua τῷ a: τοῦ R: 

cov U (to) τὸν conicio 23 ὑπάρχγει---λέγων om. R 27 ὑπάρχειν alt. 1. R 
“ 5 ,ὔ ᾿ , , x rs -r 

28 ἢ σχαληνύν ἐστιν a ἀντζρηται. OM. ἂν ἃ 92 Ψεῦδος R / | “ied ) 
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φησίν, ὁμώνυμός τις ἣν φωνὴ 
τοῦ [᾿θιλέως χαὶ 

ϑαλαττίου χαὶ τοῦ 
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Ets 

"» / ~ 

αἀστρῴῷου. τῷ 
- 
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- 
ς 63 is ὁρισμὸς τοῦ χαϑόλου χα 
ἌΞΩΝ ς- mal 

USU0NS TO τῶν μὴ 
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wv 

γ{πΞ0 
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if 
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περ! 
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τοῦ χαϑόλου deters TOD μὴ 
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to xnV00K0D δειχνύντες ὡς 

ποιοῦνται τὸν περὶ αὐτοῦ λόγον, χαὶ 

ἀλλὰ τοῦ ἀχούοντος- οὐ γὰρ γωρισ 
Vv = Sr ΄ 

El Tig οὖν WS TSS 
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2 post τοῦ primum 

alt. 
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ἃ 
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et quart. om. 

ἀλλὰ ἐστι al 
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MEEK 1 cyely a 

ἄλλως R: 

ΕΠ“: τίς 

colloe. om. 12 

Ott? 

ἄλλο U ὄντων τῶν addidi 
᾿ 

γὰρ τὸ μὴ ὃν ὡς ὃν δειχνόει αἱ 
22 22 αὐτὸ---ὡἁφεστηχὸς pr. U ἑαυτοῦ R 

21 αἴτιος γίνεται R zat om. ἃ 

γὰρ a ἄλλο a 

Comment. Arist. XU 3. 

γένηται Ra 
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τὸ χαϑόλου, 

τοῦ Tehaudvos χαὶ 6 χύων χατὰ 
" 
οντι 

ΠῚ) © ‘ \ 

ahh’ αὐτὴ οὐ χωριστὴ χαὶ 

τ χαὶ ἐν 
~ , ’ 

τοῦ συυβεβηχότος χατηγορίας 
yer πὶ tae 4. > 

τηχέναι χαϑ' 

ὕπαρξιν 

γώνου 

πάντων τῶν χατὰ μέρος 

τῶν ὄντων τὸ χαϑόλου. 

> ~ Q? 
αὐτοῦ χαὺ 

\ ~ 5 , 

Ol χώριστηυ ZAOVOL, 

RU 

post ὡρίσϑαι add. 
1 

μεντ 

R: 

Anal, Pos 
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σ ς Vv b] 4 , 

ὥσπερ Αἴας φωνὴ χατά τε 

τοῦ χερσαίου χαὶ τοῦ GOV 
ν 6 

5» 

εἰ 
΄ 

TH 

~ ‘ v τ \ Oss 
TOY  OVTWY FY τὸ χαϑόλου. 

t μία τις χοινὴ φύσις πολλοῖς ἐνυπάρ- 
" τ \ ΄ ss yd 9 

ὄντων εἶναι to χαϑόλου, ἀλλ᾽ ἔστι μ 
Q? 8) ΄ - 

xa) αὑτὴν ὑφεστηχυῖα 
5 - ΄ - 

αὐτοῖς ὑφεστηχυῖα. χαὶ ὅ 
ΑἹ λὶ ‘ ‘ 5 , 

τὸ ποσόν, τὸ ποιὸν χαὶ τὰς λοιπας, 

τῶν ἄλλων ἑχάστην φαμέν, οὐ μὴν 
ΔἸ W221 5 ~ ~ Vv ‘ ΄ ΄ 

AK ἕν τοῖς πξρίχηις ἐχρῦσαν τὴν UTO- 

Sav 

αὑτὴν οὐδὲ ξῖναι ποτ φαυεν 
~ 

υρίσϑαι τ ν ὄντων εἶναι χαὶ bos τάναι. 

οὕτω On χαὶ 

ω 

¢ 
Ξ, ξ 

περὶ τῶν χαϑόλου 
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QUSts 
, , , ~ τέρα παρὰ τὰς πάντων τῶν 10 
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υξριχῶν τὸ LO, wsy 

~e pth, μᾶλλον Gs τὸ ἄφϑαρτον 
5 5 ΄ v ΄ 
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A ¢ Lae 4 fs ΄ 5 ~ 

TOY UmoeTtlietat to χαϑόλου rf απόδειξις. 
Ss \ id ~ ~ , ΄ ΄ ν 

AUTOS SADT THs ἀπάτης γίνεται αἰτίης. 

τῷ δειχνύναι Ag 

ΩΣ 

ὶ 

γὰρ “πε 

Mes 
- ΄ \ , ΄ 

LOG 40 στι “AL χυριὼς ATOOELELS Ἢ 
Ι i ϊ j 

΄ > 7) " ‘ > ἊΣ 

τὰ πὴ εἰς αἀουνάτην ἀπαγωγ οὐχ 2 

ἐναντίον ἀναιρεῖ. 

Cay 

add. υἱοῦ τοῦ a 

om. RU 

10 ἐχάσ 

13 ἐπὶ om. 81: 
{ 

περὶ (παρὰ R)—éetxvdoousa RUa?: 

post zat primum add. 

3 τοῦ a: 5.6 ἀλλ᾽ --- οὐσία 

6 ἑαυτὴν a τὴν post ὕφεσ 

fort. 

18 μᾶλλον a: 

τὴ χυῖαν 

τὸ ἃ ἐν 

οἱ R παρὰ τὰς OM. 
᾽ 

6" 

ἄλλοι scripsi: ἄλλο RUa 

25 οὖν om. R ἀπάτης ἑαυτῷ ἃ 
} 

: 

ἃ 

post zat add. ἐστ 91 post αὕτη add. 

R: 32 αὐτό 

t. 

ἑαυτό 

18 
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p. 85226 Ἢ δὲ χαϑόλου ὅτι ἄλλο, οὐχ ὅτι αὐτὸ τετύχηκεν ἐπι- GOV 

δείχνυσιν, οἷον ὅτι τὸ ἰσοσχελὲς οὐχ ὅτι ἰσοσχελὲς ἀλλ᾽ ὅτι 80 
τρίγωνον, ἣ δὲ κατὰ μέρος ὅτι αὐτό. 

- , γῶν.» 5 ) r ΄ > Cowal aA ’ ΄ 
Η καϑόλου, φησί, δεῖξις οὐ xad? αὑτήν ἐστιν ἀλλὰ διὰ τὴν pepixyy. 

- ~ ~ > ΄ ΄ ΄ a ~ , ~ , 

ὅταν γὰρ τὰ τῷ ἰσοσχελεῖ χαϑ᾿ αὑτὸ ὑπάρχοντα διὰ tod χαϑόλου δειχνύῃ τις 
᾿ ‘ ἡ ε σι 

οἷον ὅτι τὸ ἰσοσχελὲς τρίγωνον τὰς πρὸς τῇ Pacer γωνίας Ὅς ἔχει, ᾧ 80 
΄ , . z . 

τρίγωνόν ἐστι δείχνυσιν, ἀλλ᾿ οὐχ 7 ἰσοσχελές. δῆλον OF ὅτι t ξ 

᾿ς Ἂν = ee Ἀν > ‘ . >? ss > ~ [τ 9 ΦΧ ’ ΄ 

δείγματι χέχρηται, ἐπεὶ μὴ οἷόν τε ἣν ἀληϑεῖ χρήσασθαι: οὐδὲ γὰρ ὡς 

ἐπὶ τριγώνου δείχνυται τὰ τῷ ἰσοσχελεῖ ὑπάρχοντα, ἀλλ᾽, ὡς ἐρεῖ ἐφεξῆς, 
σ . 5 A 0. 10 ὅταν τις τὸ μὴ ὑπάρχον tw χαϑόλου δειχνύῃ ὑπάρχον, οὐδὲ 

ὩΣ ΞΟ, x > ws ~ ry ΄ ΄ ΄ 

τοιοῦτόν ἐστιν- οὐδὲν γὰρ χατ ἄλλο τῷ χαϑόλου δείχνυται ὑπάρχον. 

- A) p. 85231 “Ett εἰ τ ι παρὰ τὰ xad Exacta, 
, 

Ov 
΄ aD ΟῚ aN rad Ἐ >} Ὁ a 5 Ὁ , 

ἢ δ᾽ ἀπόδειξις δόξαν ἐμποιεῖ εἶναί τι τοῦτο, χα ὃ ἀποδειχνυσι, 40 

ούσ ς οὖσι τοιαύτην 

Ξ ‘ > , ΄ 5» , ° [pines = σ ν O75 

15 Τὴν δευτέραν χαὶ τρίτην ἀπορίαν ἅμα συνέπλεξεν, ὅτι te τὸ χαϑόλου 
) ΄ c ~ 

οὐδέν ἐστι παρὰ τὰ ua) Exacta, χαὶ ὅτι ἀπάτης ἡμῖν αἴτιον γίνεται τιϑε- 
‘ , = \ Ἃ 5 pls ΄ \ μ᾿ qQ? PN \ \ \ \ Q/ ss 

υένοις τὸ μὴ ὃν ὡς ὄν" ὡς γὰρ ὃν xa)? αὐτὸ παρὰ τὰ μεριχὰ τὸ χαϑόλου 4 

c Ἐΐ 5 dq ςρ On Ἐ [0] (leh ς- Ὡ 

». ϑὅῦ.86 "ἔστι δ᾽ ἢ μὲν χαϑόλου τοιαύτη. 

a] - > ΄ x ΄ e ) my LN 

20 Τοιαύτη, olay εἶπε, τό τε μὴ ὃν ὡς ὃν ὑποτιϑεμένη χαὶ δι αὐτὸ 
- 5 ΄ id ~ Ld ~ ~ oo 

τοῦτο ἀπάτης ἡμῖν αἰτία γινομένη. πῶς δὲ ταῦτα συμβαίνει, xataoxsvaler 
ἈΝ ΄ ΄ a7 \ ~ yy . x > « > ~ 

Exdtzpov ἰδία, χαὶ πρῶτον τὸ χαϑόλου μὴ ὃν εἶναι ὑποτίϑησι διὰ τῶν 
7 

ἐπαγομένων. 

). 85237 Προϊόντ ες γὰρ δειχνύουσιν. ὥσπερ περὶ τοῦ ἀνάλογον, 50 
} i 

fa) n τ - » 

οἷον 6 τι O ἂν Ἢ Tt TOLOUTOYV, εσται ἀνάλογον. τῷ σι 

΄ ’ 3 Ὡ»; 

Ὥσπερ, φησίν, ὃ γεωμέτρης δείχνυσιν ὅτι, ἐὰν τέσσαρες γραμμαὶ ἀνά- 
ry 

hoyov wat, χαὶ ἐναλλὰξ ἀνάλογον | ἔσονται, οὕτω δὲ xal ἐὰν τέσσαρα a ἐπί- 61 
ry 

nedu χαὶ ἐὰν τέσσαρα στερεά, xual ἁπλῶς ἐπὶ τῶν χαϑόλου, ὅτι ἐὰν τέσσαρα 

2 τὸ om. ἃ 8 ὅτι αὐτό Ua Arist.: χαϑ᾽ αὑτό R 4 τὰ μεριχά Ra ef. p. 275,18 

5 δεικνύῃ τις seripsi: δειχνύηται a: δείκνυνται R: δείχνυται U 6 post ἴσας add. 

ἀλλήλαις a ἔχει ἴσας R 7 δείκνυται ἃ ody, quod ante 6 ἡ colloe. libri, 

transposul δὲ om. U 8 ἦν om. R 9 post ἐπὶ add. τοῦ ἢ ἐφεξῆς] 

p. 8557.8 post ἐφεξῆς add. ἀλλ᾽ a 10 δειχνύῃ τῷ χαϑόλου a ll. τὸν ἡ 

δείχνυται scripsi: δεῖται RUa ὑπάρχειν a 18 μὲν ποιεῖ R τὶ τοῦ R 

14 τοιαύτην a(f): om. RU: ταύτην Arist. 15 te om. a 16 γίνεται a: γινόμενον RU 

18 ὑπετιϑέμεϑα U 19 τοιάδε a 20 post τοιαύτη add. εἶπεν Ra ὑποτιϑεμένην a 

22 εἶναι RUa*: ὡς ὃν al ὑπερτίϑησι Ua* 24 post yap add. φησι RU: om. a 

25 ὃ om. a (Du) τι om. a (ἢ 27 δὲ om. a 28 τῶν a: to RU 
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, τοιαῦτα, οἷον ποσὰ ἣ μεγέϑη, χαίτοι th ποσὸν ἁπλῶς ἢ τὸ εῦος οὐχ (1: i ΒΞ 
ἔστιν αὐτὸ xa? αὐτὸ ἐχτὸς γραμμῆς ἢ ἐπιπέδου 7, στερεοῦ, δὶ ὅμως ὡς 
ὄντος τινὸς παρὰ ταῦτα οὕτως ἐπ᾽ αὐτοῦ ποιοῦνται τὸν λόγον, τὸ αὐτὸ δὴ 
τοῦτο, ὅπερ ἐπὶ τοῦ ἀνάλογον πάσχουσιν οὗτοι, τοῦτο πάσχουσι χαὶ πάντες 

5 ὅσοι χαϑόλου τι ἀποδειχνύουσι. λαβόντες γάρ, ὅτι ὁ ἵππος ζῷόν ἐστι χαὶ ὅ 
6 ἄνθρωπος χαὶ ὁ χύων χαὶ τὰ λοιπα, λαμβάνουσι χαὶ ἁπλῶς ὅτι ζῷον 
ἔστιν, ὅπερ ὡς ἕτερον τῶν εἰρημένων ὑποτίϑενται μὴ ὃν αὐτῶν ἕτερον, 
ὥστε τὸ μὴ ὃν (ὡς ὃν) ὑποτίϑενται. δμοίως χαὶ ἀπὸ τῶν ἀτόμων ἐπὶ τὰ 

ϑ , > ? ΄ Ἁ rs \ Ἢ ‘ “ v ra etgy, ἀνιώντες. εἰ οὖν at μὲν χαϑόλου περὶ τὸ μὴ ὃν ἔχουσιν, al δὲ ueprxal 
‘ ~ \ , oN ~ ‘ v ‘ ΄ , > Se 10 πξερι τὸ ὃν. Χρξιττὴν GS τὴ GY TOV μὴ οντος, χαι αἱ (SOLA LOA ATROGELCELS 

A ON τ ε Chea av a= \ ‘ πὶ "5 - τε re ΄ εμποιητιχὴὼν TO χαϊόλου, ft YE τὸ py ov αξῖοὶ ἡμᾶς ws ὃν ὑποτίϑεσ 
Oo e ~ JL, ν᾽ ΄ > ΄ ΄ 
WOTE χαὶ απαᾶτ της ἐστὶν YULY ATLA. XAL TANT) Ov Uf EPIX], χρξείττων. 

~ a? 5 ‘ ar " , ‘ / 5 τῶν χαϑόλου χρΞξίττους. δι᾽ αὐτὸ OY τούτη, HYG, χαὶ δόξης ψευδοῦς ἐστιν 10 

Va. 

> “- ” ~ \ 39 ~ ~ ™ ~ p.85b4 Ἢ πρῶτον μὲν οὐδὲν μᾶλλον ἐπὶ τοῦ χαϑόλου 7 τοῦ 
~ \ , - > ΄ 15 χατὰ μέρος ἅτερης λύγος ἐστίν. 

Ἢ a ACN . \ ΄ ~ 7 ~ > ΄ \ , \ x wrev0ey λοιπὸν at τῶν ἀποριῶν ἐπιλύσεις. χαὶ τέως γε πρὸς τὴν 15 
‘ Ἂν 2) 4 ar 

‘ , προτέραν τὴν λέγουσαν τὴν μὲν κατὰ μέρος χα 
» ‘ > ~ χαϑόλου xat ἄλλη, διὰ yap thy ἐπὶ μέρους. ἐπεὶ οὖν εἰς δύο διεῖλε τοὺς 

a « A} & ~ > ΖᾺ >) l4 λόγους (ὃ yap ἡμεῖς εἰς δύο διείλομεν, αὐτὸς συμπεπλεγμένως προήγαγεν, 
ΟῚ YD. Be NA ~_s o CuEae? ΄ ΄ ΄ ΄ 950 ὦ πξὸ 197, εἶπον), OLA τοῦτο oT, σιν OTL O ETE pos kK O%9S, TOUTEGTLY ὁ προ- 

2 2 “Ὁ - Ἐπ ΑΒΕ SN Ν δ νυν oa oa ΄ > BS) τέρης, OV νὺν ELTOYEV, OUGEY Ghhov = tl THAD AATA μερος ἐστὶν 4 
΄ 

. 
a ~ GQ 7 has ΄ ΠῚ κοι > ee | > > \ oP, > ¢ TOD χαῦο hoo. αν TLOTHOOWS OS AUTOS εἰπε’ OEDY γάρ OUTWMS εἰπειν. ὡς 
s on aN e, " I QN «Δ 3 ‘ ~ Q / 5 ᾿ , - ELTOWEY, GOES φησιν GUGEV μάλλον ETL TOV χαϑόλου εστιν Ἢ τηὺ χατα 20 

4 an 3 ΜᾺ = Α ‘ NEMA ee Ἁ id OQ 7 >) ’~ » 4» e , 2 ϑερος" βούλεται γὰρ azicat ote χαὶ ἢ χαϑόλου ἀπόδειξις xa αὑτό ἐστιν. 
=, 5 ἊΝ Εν) wry js eat γ58 7 an ¢ + \ ws s 3, \ ~ ‘ , “ »} \ 25 OD “GT GAKO. πῶς CF φησιν GLOSV ἴαλλον Ext τῆς χατὰ μέρος ἡ ἐπὶ 

‘ τῆς χαϑόλου : χαίτηι προηϊὼν 52122 ὅτι ὦ δι ΄ ν χαϑ᾽ αὐτὸ τὸς ths χαυολοῦ 5 XAITOL 70 LOY DS(Get, "τι 4, μὲν τριγώνην χαὶ αὐτὸ Tas 
> 

ὡ = oO (η΄ ce Qa fo) Qa ~ o ~ (ἢ vy o Cc x if a ~ NLU 

of ; ee ν οἱ τρεῖς γωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσα: ἔχε ἀλλὰ τῷ 
a 

4 ee eae ἫΝ: Ἔ s ἰσοσχελεὶῖ χατ ἄλλο ὑπᾶρχξ', τοῦτο OF ἐστ! τὸ ρίγωνον. πῶς οὖν AGW 
\ ‘ ’ ἋἪ - ᾿ 5 

> a ~€ ς + ΔῊ ~* pee pe ses ἐδ ΕΞ is oes ΄ ἋΣ ἐνταῦϑα “οὐδὲν μᾶλλην ἐπὶ τῆς χατὰ μέρος ἢ τῆς χαϑόλου᾽ ὡς ὃ ἀμφο- 
ὶ 

5 ae x QQ? ΄ Ἁ ΠΣ ΕΣ: = τε σ ΄σ A Ἃ sr >) 30 TSOWY χαὺ αὐτὸ οηὐσων: φημ. HOY OTL ὡς TOS TO TAGAGELY ULE GUT 
“Ce 

A © — ΠῚ - 

1 οἷον om. ἃ 2 χαὶ om. Ra 4 οὗτοι Ra: οἱ τοιοῦτοι U ὃ ἀποδειχνύουτι a: 
ὑποδειχνήουσι R: παραδειχνήουσι U 6 λαμβάνουσι RUa?: ἀποδειχνήουσι a!  ὑπο- 
τίϑεται R αὐτὸ Ua 8 ὡς ὃν addidi ef. vs. 12 ἀπὸ Ra: ἐπὶ U 11 ἐστι 
post 12 ἐμποιητικὸν colloc. a: om. R 12 ws ὃν ἀξιοῖ ὑποτίϑεσϑαι ἡμᾶς a 14 7U 
Arist.: zat Ra οὐϑὲν U (D) 15 ἅτερος Arist.: ἕτερος RU a, at cf. vs. 20 
16 ἔνϑεν U λύσεις a 17 προτέραν ἃ: ἑτέραν RU τὴν pév—20 εἶπον RUa?: 
βελτίονα εἶναι τὴν κατὰ μέρος ἀποδειχνῦσαν, διὰ τὸ χα αὑτὸ ἀποδειχνόειν. ἐπάγει τὸν ἔλεγχον, 
ὡς ἤδη εἴπομεν. πλὴν οὐχ ὡς ἡμεῖς εἰς δύο τὸν λόγον διείλομεν, ἀλλὰ συμπεπλεγμένως al 
20 ὅπως R εἶπον] p.274,15 post τοῦτο add. zai a! ὅτι om. a! 21 post 
νῦν add. δηλονότι a post εἴπομεν add. ὡς a 22 τῶν U δὲ a: γὰρ RU 
αὐτὸς RU: τοῦτο a 23 εἴπομεν RU: ἡμεῖς εἴπομεν νῦν a 25 ante οὐ add. χαὶ ἃ 
οὐκ ἄλλο ἢ 20 προϊὼν] p. 850 5 sq. δείκνυσιν a 27 post ἀλλὰ add. καὶ RU: om. a 

18* 



276 PHILOPONI IN ANALYT. POST. I 24 [Arist. p. 854. τ] 

΄ 2 5 \ " Ν Ὁ ΄ aA A ~ ΄ Xx > ὃ 

ὃ λόγος. ἐπεὶ γὰρ τὸ παράδειγμα, λέγω δὴ τὸ ἱΚορίσχον μουσιχὸν εἶναι 0]: 

χαὶ τὸν ἀνϑρωπον μουσιχὸν εἶναι, τὸ μὲν μεριχὸν xa’ αὑτὸ ἔχει τὸ μου- 
, . oan , a. \ ΄ wey ~ ἘΣ “ 33 ~ 

σιχόν, τὸ δὲ χαϑόλου διὰ TO μεριχόν, διὰ τοῦτό φησιν OT: οὐδὲν μᾶλλον 
\ ~ γ΄ > ΄ σ» \ ‘ \ 7 νη > τὰ 39) 

ἐπὶ τῶν τοιούτων παραδειγμάτων ἕξει τὰ μεριχὰ τὸ xa) αὑτό, ἐν ois οὐδ 
σ eae, ΄ " ΄ ΄ ee Oe a. \ raed 

ὅλως τῷ χαϑόλου τὸ σύμπτωμα ὑπάρχει, ἐφ ὧν δὲ χαὶ τοῖς χαϑόλου σι 

c ΄ ᾽ ays , “͵᾿ ΟΝ ΄ ε ΄ 

ὑπάρχει, δι᾿ αὐτὰ μᾶλλον ὑπάρχει 7 διὰ τὰ μεριχά- ὅταν γὰρ ὑπάρχῃ 
τι χαὶ τῷ χαϑόλου χαὶ τῷ μεριχῷ, οὐ τῷ χαϑόλου διὰ τὸ μεριχὸν ὑπάργει 30 

᾿ Ἐν ιν} ᾿ boat ἔχ 
ΘΓ ed - - νιν \ , 

ἀλλ᾽ ἔμπαλιν τῷ μεριχῷ διὰ τὸ χαϑόλου. 
‘ 

κατα rtlig ᾿ v = > 
p.85b7 “Ὅλως te, εἰ μὲν uh ὄντος ἡ τρίγωνον εἶτα detxvucty, 

“- 

10 οὐχ ἂν εἴη ἀπόδειξις. 

EE ἊΝ \ ΄ , = \ 5 ~ ~ > \ 
ἡπειδὴ πρὸ τούτου συνεχώρησε χαὶ ἐν TH μεριχῷ εἶναι τὸ xat 

£7 ὯΝ a. ~ a! 5 ~ Q/ > ~ lees} = 

αὑτό, εἶπε δὲ μηδὲν μᾶλλον ἡ ἐν τῷ χαϑόλου etvat, νῦν αὐτὸ τοῦτο 
5) ~ > ? , ~ i 4 δ - ἀναιρεῖ, τὸ ὅλως τὴν μεριχὴν εἶναι χαϑ᾽ αὑτό, τῇ χαλουμένῃ ἐνστάσει χαὶ 35 

ἀντιπαραστάσει, χαὶ χρώμενος πρότερον μὲν τῇ ἀντιπαραστάσει νυνὶ OF τῇ 

15 ἐνστάσει. ὅλως γάρ, φησίν, οὐδέ φημι ἐν τοῖς μεριχοῖς τὸ χαῦ᾽ αὑτὸ εἶναι. 
ἀνϑρώπῳ > 

SN % ~ QZ ΄ 35. ΄ ~ as ~ 

ἐπὶ yap τοῦ προτεϑέντος παραδείγματος οὐδὲ ὑπῆρχεν ὅλως τῷ 
\ ~ > ΠῚ \ , ~ ~ σ \ , σ ~ , 

τὸ μουσιχῷ εἶναι ἀλλὰ μόνῳ τῷ μεριχῷ ὥστε τὸ λέγειν, ὅτι τῷ χαϑόλου 

zat ἄλλο ὑπάρχει, ψεῦδος, εἴ ye μηδὲ ὅλως ὑπάρχει τῷ χαϑόλου. εἰ γὰρ VA UTAPYEt, yeu S, ι {<= PT Φ WKS (ρχΞ t ᾿ DKOD, El | ag 

or ΄ - ΄ > ΄ - aX 

ὅλως ὑπάρχει τι τῷ χαϑόλου, πάντως xat xa’ αὑτὸ ὑπάρξει, τῷ δὲ 

20 μεριχῷ διὰ τὸ χαϑόλου, ὥσπερ τῷ ἀνθρώπῳ τὸ λογικὸν χαὶ τῷ ζῴῳ τὸ 40 

ΟῚ 

A tp or σ , 3 \ x τε , > 

τῆς λέξεως οὕτως" ὅλως τε, φησίν, EL USY μὴ οντος ἢ THLYWVOV εἰτα 

δείχνυσιν, οὐχ ἂν εἴη ἀπόδειξις, τουτέστιν εἰ τὸ σύμπτωμα μὴ ὑπάρχει 
~ OQ / “δ΄. wr if, > > 5) , ~ , es A L4 > τῷ χαϑόλου 7] τοιοῦτόν ἐστιν, οἷον, εἰ τύχοι, TH τριγώνῳ ἢ τρίγωνόν ἔστι 

. DD) ~ : Ἂς v 

to ἔχειν τὴν περίμετρον, εἰ τύχοι, πήχεων πέντε ἡ τῷ ἀνθρώπῳ ἢ aV- 
ν i] ou 

> ΄ 

ϑρωπός ἐστι τὸ εἶναι μουσιχόν, εἶτά τις τὸ μὴ ὑπάρχον ὡς ὑπάρχον λέγοι, 

οὐχ ἀποδείχνυσιν ὁ τοιοῦτος" ψεῦδος γὰρ τὸ τοιοῦτον, χαὶ ὥσπερ τὸ ἀληϑὲς 45 
/ ov ‘ ~ a ΄-Ὲ “» ’ 

οὐδέποτε ἐλέγχεται, οὕτω τὸ ψεῦδος οὐδέποτε ἀποδείχνυται. οὐδὲ χατ 
5 v 5 ~ ¢ fa Po “ σ ~ 5 - ΄ 

ἄλλο αὐτῷ ὑπάρξει ὅπερ ὅλως αὐτῷ οὐχ ὑπάρχει. 

+9 
1 ἐπειδὴ ἃ 3 ὅτι om. ἃ οὐδὲν μᾶλλον post 4 παραδειγμάτων colloe. ἃ 4 τὰ 

νεριχὰ ἕξει U 5 ὑπάρχειν Ua δὲ om. Ua Ὁ ὑπάρχειν (ante δι) Ua 7 τι καὶ 

R: twaUa τῷ tert. U: τὸ Ra 10 post ἀπόδειξις add. ef δὲ ὄντος 6 — oldevut. p. 277, 

1.2 RU 11 ἐν Ua: ἔτι R 12 7 scripsi: zat RUa post εἶναι add. τὸ zat? 

αὑτὸ a post νῦν add. zat U 13 τοῖς peptxois al post εἶναι add τὸ ἃ 

14 χρησάμενος ἃ πρότερον μὲν ante γρώμενος colloc. U νῦν R 15 post ἐνστάσει 

add. λύει τὸ ἐπιχείρημα a post φημι add. ὅλως R τῇ peptxy U 16 ὑπο- 

δείγματος U post παραδείγματος add. tod ὅτι a οὐδὲν Ra 17 μουτιχὸν a 

τῷ μεριχῷ μόνῳ a τῷ alt. R: to Ua 21 αἱ δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσα a 21. 22 τὰ 

— οὕτως Om. ἃ 22 οὕτως om. αὶ φησίν om.a 98 οὐχ --- ἀπόδειξις OM. ἃ 

post σύμπτωμα add. μὲν U μὴ om. αὶ 25 πηχῶν U 27 ἀποδείξει a 

29 αὐτῷ alt. om. U 
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aa ν᾽ v © 6 ΄ , ~ = p. 85b8 Ei δὲ ὄντος, ὃ » ἢ ἕχαστον ὑπάρχει, μᾶλλον 61: 

«λουτέστιν εἰ δὲ ὄντος τοῦ συμπτώματος τῷ χαϑόλου ἧ τοιοῦτόν ἐστιν, 
id i 

εἰχνυσί το Ss, 

~ > ~ 
τις τοῦτο. OLOY τῷ τριῦ 

[. 

νας ἔχειν, 0 
Ἁ 

δ as ‘ ~ ~ 

τὰς GUO πλευρὰς τῆς λοιπῆς 

ὃὲ χαῦ᾽ αὑτὸ τι μᾶλλον οἷδεν, 6 τὸ χαϑόλου 
> εἰδὸ 

ἄρα ἢ χαϑόλου. 
= ray ἄρα εἰδὼς μᾶλλον οἶδεν. xa? ἣν δὲ μᾶλλον ἴσμεν, χρείττων αὕτη" χρείττων 50 

- τὸ τρίγωνον ἐπὶ πλέον ἐστὶ χαὶ 

xa)? ὁμωνυμίαν τὸ τρίγωνον χαὶ 

10 ᾿Αναλαμβάνει τὸν λόγον χαὶ συνάγει συμπεραινόμενος. εἰ τὸ τρίγωνον Gl 
οὖν, φησί, τοῦ ἰσοσχελοῦς ἐπὶ πλέον ἐστίν (ὑπάρχει γὰρ χαὶ τῷ σχαληνῷ 
χαὶ τῷ ἰσοπλεύρῳ) χαὶ οὐχ ἔστι τὸ χοινὸν τοῦτο τοῦ τριγώνου εἶδος φωνὴ 

9h 

ὃξ 
am~ ig A 

tv, δῆλον ὅτι οὐ διὰ τὸ ἰσοσχελὲς 

΄ , 55» d > 5 ὁμώνυμος ἀλλ΄ sis ὁρισμὸς χαὶ μία φύσις, ὑπάρχει παντὶ τοιχγώνῳ τὸ 
~ 
U τρξις Ὑ i \ 

ὑπάρχει τῷ τριγώνῳ τὸ τοιοῦτον (οὐ yap ἂν παντὶ τριγώνῳ ὑπῆρχεν ἀλλὰ 

Ξ 
Φ 

/ _ \ 5 ~ Vv wv 

ὠνίας δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ἔχ 

or 

τῷ ἰσοσχελεῖ μόνῳ) ἀλλὰ διὰ τὸ τρίγωνον τῷ ἰσοσχελεῖ. ὥστε xa¥ αὑτὸ 
μᾶλλον ἢ χαϑόλου χαὶ βελτίων διὰ τοῦτο τῆς χατὰ μέρος. χαλῶς 
>. ΄- \ a) QQ? e ΄ \ \ \ 62 προσέϑηχε τὸ μὴ xad? ὁμωνυμίαν. παντὶ χυνὶ τὸ 

ἀλλ᾽ οὐχ γὰρ 
7, χύων χαλεῖται, ὥσπ ann? 

Deg τὸ οὐσίαν εἶναι" ἐ 

bmapyel (4p 
’ / > = , 3 Ar > / \ οὐσίαν εἶναι, ἢ χύων (οὐδὲ ἔστι τις οὐσία χυνὸς 

- , fe 

τοῦ Cov, ὁμώνυμος φωνή), ἀλλ᾽ 
~> 

NOS 
~ > 5 TOLOS χαὶ TOLMGS τά ταῦϑα μέντοι οὐχ 

\ [4 

τὴ ρίγωνον ὁμώνυυ, - 
ν ἔστι ἀλλ᾽ ἔστιν εἰς τις χαὶ χοινὸς αὐτοῦ λόγος. 

"ἡ ὁμωνυμία τὸ χαϑό- 10 
», 

WENO 

= =~ Dye mas 5 ΄ 

p-85b15 αὐτὶ εἰ μὲν sty tis λύγος 
hoo, 

~ 

TC ς 
Vv Ἃ ΡΣ NYS! = 2 , 5 \ \ ~ 

εἴη AV οὐδὲν ἧττον ἐνίων ¢ ἀλλὰ χαὶ μᾶλλον, 
3} 
- 2 4: - 

EV EXELVOLS 
\ 

φὺ αρτὰ ua αἄλλον. 
Δ 

ott, 
5 

Φ oO εἰ 

“ Qe A ΄ ὅσῳ τὰ ἀφϑαρτα oe IOS 

Πρὸς τὴν δευτέραν ἀπορίαν αὕτη a ν λέγουσαν τὸ χαϑόλου 
Ων 

φωνή τίς ἐστιν ὁμώνυμος, ὡς wn 
> πὸ ΣΡ» > ε 
7 τι τῶν τοιούτων, GAN ἔστιν eis τις χαὶ χοινὸς δρισυὸς 

τ 
Un ἢν «εἶναι. οὖν τὸ χαϑόλου, φησί 

? . ἢ (wale, 
ἦι Atas. χήων 

~ La 2 5 

TOU χαϑόλου, oD WOVOY, φησίν, Οὐχ 

SI 

q 
v 

I 

~ A Vv ‘ , . \ \ 

ται τῶν μὴ ὄντων τὸ χαϑόλου ἀλλὰ χαὶ 
et μᾶλλον ὃν τοῦ μεριχοῦ, εἴ γε τὰ μὲν μεριχὰ φϑαρτά, τὰ δὲ χαϑόλου ἄφϑαρτα. 15 WSO 

1 post ὄντος add. φησὶν RU 3 τῷ SCcripsi: cf. p. 276,24: τοῦ RUa 5 μείζους a 
6 ov καὶ 6.7 ἡ χαϑόλου ἄρα χρείττων U 8 δὲ U ἐπὶ πλέόν Ua Arist.: xad? abdtoR ] P& x 
ὃ τὸ xtA. om. R 11 οὖν om. a 12 τῷ a: om. RU τοῦ τριγώνου post 13 ὁμώνυμος 
colloc. a 17 τῆς μερικῆς, sed post βελτίων a: om. R 19 οὐσία pr. 1. R 20 ζῶον 

om. τοῦ U post ὁμώνυμος add. ἡ R ἀλλ᾽ ἐπι ἃ 21 τοιῶδε χαὶ τοιῶδε U: εἰδὴ Om. 

τῷ τοιούτω R: “τῷδε (asterisco in mantissa nihil respondet) a ὑπάρχειν a 

22 ὁμώνυμον τὸ τρίγωνον U: τὸ τρίγωνον zal? ὁμωνυμίαν χοινὸν a ἀλλ᾽ ἔστιν (ἔστιν 

om. [) --αλόγος RU: ἀλλὰ zat? αὐτὸ τὸ εἶδος a 23 post τις add. ὁ εἷς om. 

a (A BMedu) 24 post εἴη add. τ᾽ R(ABcedupfM) οὐϑὲν U (D) 

saa a (post μέρος) ἃ 

7.28 ὡς i Ua 

25 τὸ (ante δὲ) R 

ὅτι U 27 οὖν Ra: 

26 post πρὸς add. oR 

χαὶ ὁ καὶ 

αὕτη ἃ: αὐτὴν RU 

28 ἔστιν om. U TL τοιοῦτον ἃ 
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10 

10 
. 
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- ae i 99 » p.85b18 “Ett te oddep υβ 
0 
i 
ἃ ταῦτα; ὅτι Ev δηλοῖ 

a 6 ΄ > 72 vy σ Ἀ Ω 7s ΄ ὩΣ ‘ QQ? “ἢ Ἦ ΄ ΄ 

τι ἢ ἀπορία ἔλεγεν ὅτι τὸ χαϑόλου ὡς αὐτὸ χαῦ αὑτὸ ὑπάρχον 
isa , ~ , A we, 7 δ ~ 

οὕτως ὑποτίϑενται οἱ περὶ αὐτοῦ ποιούμενοι τοὺς λόγους ual EtEpov ὃν τῶν 

ὑεριχῶν, διὰ τοῦτο, φησίν. εἰ χαὶ ἕτερόν ἐστι τῶν μεριχῶν χαὶ ἔστι τις 
» > > 

(A φύσις ὡρισμένη Etépa οὖσα τῶν χατὰ μέρος, ἀλλ᾽ οὖν οὐ χωριστὴν Ww 
‘ 
¢ \ ~ » «4 Cees 

UT τοτίϑενται εἶναι χαὶι ἐχτὸς τῶν μέεριχῶν αὐτὴν χαὺ αὐτΥν ὑφεστῶσαν, 

GAN εἶναι μὲν ἑτέραν τῇ οὐσία χαὶ τῷ λόγῳ, τῷ μέντοι ὑποχειμένῳ οὐχ 

ἑτέραν εἶναι τῶν μερικῶν, ὥσπερ χαὶ τὰ συμβεβηχότα ἕτερα μὲν εἶναί 

φαυεν τῆς οὐσίας οὐ μέντοι χαὶ χεχωρίσμένα αὐτῆς. ὥστε οὐ ψεῦδος 
΄ Ἂν * 5.) a ig ~ Vv. ’ \ QZ A 

ὑποτίϑενται ot ὑποτιϑέμενοι, οὐδ᾽ ἀπάτης ἡυῖν αἴτιον γίνεται τὸ χαϑόλου τὸ 
‘ 

wT ὃν ὡς ὃν ὑποτιϑεμένοις. 

τ ᾿ v " ANS Le > ΄ 
p.85b21 Et ὃς apa, o στιν αἰτία. ἀλλ᾽ ὁ ἀχούων. cv Pas x} R on ae svY nn My 

ae Τουτέστιν εἰ 62 χωρὶς λαυβαάνοιτο ὑφεστηχὸς τῶν μεριχῶν, οὐχ ἢ 
‘ 

ἀπόδειξις αἰτίχ τοῦ χωριστὸν λαμβανεσϑαι τὸ χαϑόλου aA χαχῶς τῆς 
» " 7 x” > ΄ cia d 

ἕως ἀχούων. ὥσπερ γὰρ χἂν εἴ τις περὶ ποιότητος διαλέγοιτο ὡς 

οὔσης φύσεώς τινος χαὶ πολλὰ ποιούσης χαὶ πασχούσης. εἰτά τις ἀχοηύσας 
΄ ΄ σ SY ath) qQ? ἘῸΝ ς 
UTOVOTIELEV OTL αὐτὴν χαὺ αὐτὴν ὑφεστη χυῖαν ὑποτίθεται ὃ λέγων τὴν 

ὄόξης οὐχ ὃ λέγων ἢ 
ὅν ΄ - > ΄ -“ ~ >  “ » - fs 

DR ὃ χαχῶς ἀχούων, οὕτω zat εἰ [τις] τῆς ἀποδείξεως Ext τῶν χαϑόλου 

<2 

Ἷ 
ποιότητα, τῆς τοιχύτης ὑπονοίας χαὶ ψευδοῦς ν αἴτιος 

vs ΄ > ΄ Ψ 

ποιουμένης τὸν λόγον ἔτερός τις νομίζοι χωριστὸν εἶναι τὸ χαϑόλου, αὐτὸς 
ν Vv Ὁ) " 

ἑαυτῷ τοῦ ψεύδους ἂν εἴη αἴτιος, οὐ μὴν ἢ ἀπόδειξις τὸ Wet 
9) 5 ΄ - , > ~¢ b / 

ὕεται. ζητήσεις δ᾽ av τις εὐλόγως, πῶς συνάσεται τὰ ἐνταῦϑα εἰρημένα 
~ 5 ~ , ~ \ ~ if > \ 

τοῖς ἐν τῷ προοιμίῳ τῆς [Περὶ ψυχῆς πραγματείας. ἐν τούτοις υὲν 
\ as jo) , ἘΣ \ ἊΣ 5 ’ ~ (< ’ 

γὰρ τὸ χαϑόλου (οὖ) υόνον εἶναί φησι χαὶ εἶναι οὐσίαν τῷ λόγῳ ἑτέραν 
~ ~ ΣΟΥ | ‘ » =F \ ~ ~ ~ 5» 

τῶν μεριχῶν, ἀλλὰ χαὶ ἄφϑαρτον εἶναι χαὶ πρῶτον τῶν μεριχῶν, ὡς ἐφ 
‘ 

a, \ Cc Wald aL ~ ~ ~ 5 , ~ sa) > 

λέγει, ἐν δὲ tots Περὶ ψυχῆς πᾶν τοὐναντίον 7 οὐδ᾽ εἶναι ὅλως τὸ χαὺ 
ν ad τ - - ΄ >\ >> σ δῶν ἵπερ “al εἴη. ὕστερον εἶναι τῶν μεριχῶν: ταύτῃ OF δῆλον ὅτι οὐδὲ 

Ἢ Ἃ \ \ \ ( a Vv di e es δὴ a 

οῦαρ τὴν ὧν ELN, SL YS KAL τὰ ὑξοιχὰ ovapta. Eyst GF ἢ Asgts | ἕν τῇ Ὡς ὃ a 

Ἁ 

i i 
o ; > ΄ , “᾿ ) ὦ “ » ΄ > 

αὐτῆς ἐστι, χαϑαάπερ ζῴου, ἣ χαῦ΄ ἕχαστον ἕτερος. οἷον ἵππου. χυνός, AY- 4 
i 

NWS 

ῃ 

~ ‘ 7 as Vv 3 , >) >! ao ΄ ’ 

ὕρώπου. ὕξοῦ, τὸ ὃδὲ ζῷον τὸ χαϑόλου τοι οὐδέν ἐστιν ἢ ὕστερον: ὁμοίως 

" > 9 post ὅτι add. to R 3 ὅτι prius RU: ἐπειδὴ ἃ 8 piv U: μέντοι Ra 

zat om. R 11 post ὑποτιϑέμενοι add. ἕτερον εἶναι τὸ χαϑόλου τῶν μεριχῶν a 

καϑόλου γίνεται U 3 ἐστιν om. R Arist. 14 λαμβάνει τὸ a 18 

οὐ addidi φησὶν εἶναι a 26 πρῶτον scripsi: πρώτην RUa ἐφεξῆς} "ἢ 

εἶναι RU: ἐστι ἃ 29 ἄφϑαρτα (ante ἀν) U 30 ὅπερ μὴ λανϑάνει R 

ζῷον R ἵππου om. a χοινὸς ἃ 

: \ ἢ aes o Se ΚΞ ΣΟΥ ὯΝ fede ἊΣ 5 ἣ ΟΣ ΄ = ee EPS 

[lent ῦχτς OVTWSs* εὐλαρήτεον ος OTWMS WT λὰν ἀνῇ TOTSOGV Els Λόγος 

(a ἀναγχη ὑπολαμβάνειν τι εἶναι τοῦτο IY 
A 

΄ 26 

30 

“ 
οτι 

Ξ δἰ 18.19 τὴν ποιότητα ὑποτίϑεσϑαι τὸν λέγοντα a 20 post χαχῶς add. 

ς ἀποδείξεως a τις om. Ὁ 28 ἀξίως U συνάσεται scripsi cf. p. 308,22: 

νέσεται RUa: συνοίσεται Ὁ 24 τῆς ΠΕερὶ buy. zp.] 11 p. 402b5 vey om. ἃ 
7 25 
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9 
“ εἶναι Δα αἰαὶ ξα 

4 χατὰ τὸν ἃ 5 

PHILOPONI IN ANALYT. POST. I 24 [Arist. p. 85621. 23) 27 

ar >) Ww ‘ wy ~ » was ~ »Μ ‘ GQ 7/4 » - 

GE “av εἴ τι χοινὸν ἄλλο χατηγοροῖτο᾽. ἄλλως τε πῶς οἷόν τε τὸ χαϑόλου 01" 

(εἶναι), εἰ μὴ χεχώρισται τῶν μεριχῶν GAN ἐν αὐτοῖς ἔχει τὴν ὑπόστασιν: 
πῶς πάλιν οἷόν τε αὐτὸ ἄφϑαρτον εἶναι εἰ μὴ τῷ ὁριστιχῷ λόγῳ; ὥσπερ 

yap ὁ ἰδίως ποιὸς οὕτω χαλούμενος οὐχ ἄφϑαρτος χατ᾽ ἀριϑμόν, οὕτως 

οὐδὲ τὸ μοναδιχὸν εἶδος ἄφϑαρτον διαμένει, ἀλλὰ τοῦ ὑποχειμένου φϑα- 

Ἱενόμενον οὐχ αὐτό ἐστι xat ἀριϑμὸν ἀλλ᾽ οἷον αὐτό. τὸ 6& ὑπό- 

εἰγμα τοῦ ἰδίως ποιοῦ ἢ ναῦς ἐστιν ἣ χατὰ σανίδα ἀμειβομένη χαὶ τέλος 
SC \ 

ὺ ἐξ ἀρχῆς φυλαάττουσα: ἐνταῦϑα γὰρ ad πᾶσα wiv ἀυειβομένη τὸ δ᾽ εἶδος 

τῷ μὲν ὁριστικῷ λόγῳ τὸ αὐτὸ εἶδος τῆς νεὼς πεφύλαχται, τῷ μέντοι 

dou οὐχέτι. οὕτω δὴ οὖν χαὶ ἐπὶ τῶν φυσιχῶν εἰδῶν φαμεν" εἰ γὰρ 

wy ἐστι χωριστὰ ἀλλὰ τὴν ὕπαρξιν ἔχει ἐν τοῖς μεριχοῖς, τῶν ὑποχει- 
' 

ντος ἀνάγχη πᾶσα χαὶ αὐτὸ φϑαρῆναι ὡς ἐν αὐτῷ τὸ εἶναι ἔχον" τὸ 45 

L « "ἃ Β \ 5 \ π - > Se ~ ΄ DN 5 € ΄ a 

μένων φϑειρομένων xat αὐτὰ φϑαρῆναι ἀνάγχη πᾶσα, ἢ δὲ ἀφϑαρσία 50 

χατὰ τὸν δριστιχὸν μόνον λόγον τὸν αὐτὸν ἀεὶ μένοντα. ὥσπερ γὰρ οὐχ 
ἢ λευχότης ἣ ἐνυπάρχουσα νῦν ἐν πᾶσι χοινῶς τοῖς λευχοῖς σώμασιν 7 

αὐτή ἐστι xat ἀριϑμὸν τῇ λευχότητι τῇ ἐπὶ τῶν χρόνων [ἰλάτωνος, οὕτω 
δὴ οὐδὲ τὸ ζῷον τὸ νῦν τῷ τότε οὐδ᾽ ἄλλο τῶν τοιούτων οὐδέν. 7 τοίνυν 

ἄφϑαρτα ὄντα οὐχ ἔστιν ἐν τοῖς μεριχοῖς, ἣ ἐν τούτοις ὄντα οὐχ ἔστιν 
~ \ > ΄ b) Ons, ¢ Ff Qa 

ἄφϑαρτα. ταῦτα μὲν οὖν ἐντελέστερον ἐν ἑτέροις ἡμῖν ἐξετασϑηήσεται. | 

ἴωμεν δὲ ἐπὶ τὰ ἑξῆς τοῦ λόγου. 62" 

p.85b23 "Ete εἰ % ἀπόδειξις μέν ἐστι συλλογισμὸς δειχτιχὸς τῆς 
\ 

° < x r a εἰ R fon avy SH Ta . 
> , ᾿ ων τος Ἁ , \ Q / ΝΙΝ > , 

QAlLTLAS XAt TOV GLA Tl, TO χαϑόλου GE ALTLWTEP 

᾿Ιἡπιλυσάμενος τὰς ἀπορίας, Ov ὧν ἐδόχει ἢ μεριχὴ ἀπόδειξις χρείττων 

0) 

+ ~ us - ΄ Sy) ) ΕΝ Ν , , 
ivat τῆς χαϑόλου, νῦν βούλεται αὐτὸ χαῦ αὐτὸ τὸ ϑεώρημα χατασχευάσαι, 

O0TO διὰ πλειόνων ῷ9 τι ἢ χαϑόλου τῆς μεριχῆς χρείττων. δείχνυσι δὲ 
| ι -- π: 

΄ 

ov ἐστιν ἣ συλλογισμὸς τὴν αἰτίαν τοῦ πράγματος χατασχευάζων, τὸ 
\ 

MQ My a mo 

το 

χειρημάτων. ὧν τὸ πρῶτόν ἐστι τοιοῦτον: εἰ ἢ ἀπόδειξις, φησίν, οὐδὲν 

us 
μάλιστα ἴσμεν τὰ TPOY- oO. A [0] [Ὁ o7 @- χαϑόλου πρῶτον αἴτιον τοῦ πράγματος, τ 

ατα, ὅταν τὴν πρώτην χαὶ χυριωτάτην αἰτίαν αὐτῶν τοῦ εἶναι μάϑωμεν, Ἔ 

pein ἄρα ἢ χαϑόλου τῆς χατὰ μέρος χαὶ μᾶλλον ἐπιστήμῃ οἰχεία. ὅτι 

δὲ τὸ χαϑόλου αἰτιώτερον, δείχνυσιν ἐχ τοῦ xa)? αὑτὸ μᾶλλον ὑπάρχειν τὸ 

cr 

Qe 3 c Ld 

χαϑόλου, ὡς εἴρηται ἔμπροσϑεν: εἰ yap ἢ χαϑόλου μὲν δεῖξις χαϑ' αὑτό, 10 
X > τὸ δὲ xa αὑτὸ μᾶλλον αἴτιον τοῦ μὴ xa? αὑτό, ἢ χαϑόλου ἄρα μᾶλλον 

αἰτία τῆς χατὰ μέρος ἀποδείξεως. δείχνυσι 6 χαὶ ἄλλως ὅτι πρῶτον χαὶ 

αἰτιώτερον τὸ χαϑόλου: ἐν γὰρ τῷ ζητεῖν τὸ διὰ τί μέχρι τοσούτου ἄνιμεν 

αὑτοῖς R: τοῖς ἃ 3 αὐτὸ ante οἷόν te colloc. ἃ: αὐτῷ U 

p 
μενος Ra ἐστι RU: ἐστιν ἀεὶ a χατὰ τὸν ἃ 7. 8 [τὸ] ὑπόδειγμα δὲ conicio 

8 

16 

ἐστιν om. U 10 νηὸς U 11 δὲ, om. οὖν a 18 αὐτὸ U: αὐτὴν ἃ 

post εἶδος add. ἐν τοῖς ἀτόμοις a 6 ὡς om. ἢ 7 γενό- 

κατὰ τὸν U 20 νῦν δ᾽ ἴωμεν a 21 ἡ om. R post δειχτιχὸς add. 
f i ‘ Sy Ney Coops 9Q ¢ me 

γινόμενος ἃ τῆς «ti. om. a cf. p. 281,1.3 22 χαὶ ta ἑξῆς om. R 28. 29 τὸ 

πρᾶγμα ἃ 29 χυριώτα τα R 30 post βελτίων add. 2% τοῦ κα ᾿αὑτὸ μᾶλλον ἢ 

92 ἔμπροσϑεν] p. 276, 19. 20 
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or 

10 

τῷ on 

΄ - ‘ ἌΡΑ. “ , Ἃ is τῇ ~ Vv. (9 tee \ ~ 

ζητοῦντες τὸ διὰ τί, μέχρις ἂν εἰς τὸ πρῶτον αἴτιον φϑαάσωμεν, χαὶ τοῦτο 62r 

ἀχούσαντες ἱστάμεϑα λοιπὸν τῆς ζητήσεως τούτου αἰτιωτάτου ὄντος. οἷον 

διὰ τί προῆλϑεν 6 δεῖνα; ἵνα εἰς τῶ τω ἐμβάλῃ: διὰ τί δὲ ἐνέβαλεν εἰς 
" ΄ oO 5 , ΄ υ" ὌΝ ON ,ὔ x ~ σ \ x, ἀγοράν; ta ὠνήσηται λάχανα τυχὸν [ἡ ἰχϑύν] διὰ τί δὲ τοῦτο; ἵνα φαγὼν 16 

ὑγράνῃ τὴν γαστέρα" ὑγραίνει δὲ τὴν γαστέρα διὰ τί; ἵνα ὑγιαίνῃ. χαὶ 

εἰ μὲν πρὸς τὸ τοῦ σώματος μόνον ἀγαϑὸν βλέπομεν, τοῦτο ἀχηύσαντες 

τὴν σχοπιμωτάτην αἰτίαν ἔχομεν χαὶ οὐχέτι ἕτερόν τι ζητοῦμεν. εἰ δὲ 
΄ ,ὔ ’ 

πρὸς τὸ τῆς ψυχῆς ἀγαϑὸν ὁ σχοπὸς τείνει, φαμέν’ διὰ τί δὲ ὑγιαίνειν 

βούλεται: ἵνα δύνηται χατ᾽ ἀρετὴν Se So: τοῦτο δέ, ἵνα εὐδαιμονῇ. xat 

ἔστι τοῦτο πρώτιστον χαὶ DELL αἴτιον τοῦ εἰς ἀγορὰν ἐμβαλεῖν, ἢ 

εὐδαιμονία, χαὶ τοῦτο ἀχούσαντες ἔχομεν τὴν αἰτίαν tod πράγυατος. χαὶ 20 

οὐ μόνον ἐπὶ τοῦ τελιχοῦ αἰτίου τοῦτο οὕτως ἔχει ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων 

πάντων. οἷον πῶς ὁ ἀνδριὰς γέγονεν: ὅτι Ex γαλχοῦ" ὃ yahxos ὃς πῶς 

τὸν τ χες ἐποίησεν; ὅτι χυϑείς: ἐχύϑη δὲ διὰ τί; ἐπειδὴ μέταλλον" 

χυτὰ γὰρ τῶν μετάλλων τινά, ὧν ἐστιν ὁ χαλχύς. wal τοῦτο πάλιν ἀχού- 

σαντες ἔχομεν τῆς ὑλιχῇς αἰτίας τὴν χυριωτάτην. χαὶ ἐπὶ τοῦ ποιητιχοῦ 

ὡσπαύτως: διὰ τί ἐγεννήϑη ὁ ἄνθρωπος: ἐπειδὴ ἐν τῇ μ ‘io ἐχυοφορήϑη 

χαὶ διεπλάσϑη: διὰ τί δὲ ἐχυοφορήϑη: διὰ τὸ τὸ ἄρρεν συνελϑεῖν τῷ 50 

ϑήλει: τοῦτο ὃὲ διὰ τί γέγονεν; ἐπειδὴ ἔχει τὸ μὲν ἄρρεν τοῦ προΐεσϑαι 
‘ aA ~ , a7 \ > ~ wv 

τὸ σπέρμα, τὸ 68 τοῦ ὑποδέχεσϑαι δύναμιν. χαὶ ἀχούσαντες τοῦτο ἔχομεν 
~ 5 ‘ ΄ th \ 5 ~ - 

΄ς ποιητιχῇς αἰτίας τὸ χυριώτατον. ὁμοίως zal ἐπὶ τοῦ ε 
c τι ΄ 5 5 ΄ v τ Z >) La σ DAG / 5 ἊΝ LAK 

ὃ Σωχράτης οὐσία ἔμψυχος αἰσϑητιχή; ὅτι ἀνϑρωπός ἐστιν, 6 Gs ἀνῦρωπος 
ζ a ~ AAC see a2 > = ‘ wre IN a) ΄ \ 

τοιοῦτον O avilow nos 5 oT e107, “Gt CWOve Ota τι OE @- 
~ a Ἁ , a 

τοιοῦτον: διὰ τί ὃ 
~ ~ - ~ τ ~ ' Ὁ) e ΄ 

τὸ Cwnv τοιοῦτον; ἐπειδὴ τοῦτό ἐστιν ἢ τοῦ eee οὐσία χαὶ ὁ Optswos. 
" 
S 

εἰ οὖν ἐπὶ πάντων τῶν αἰτίων τότε μάλιστα ἴσυεν, ὅταν μηχέτι ὑπάρχῃ 30 
» ws ~ , Vv ~ 

tt αἴτιον ἄλλο τοῦ πράγυατος, χαὶ τὸ ἔσχατην ᾿ς EVO ἁάλιστα αἰτιώτερόν 

90 

XY , " Q? CEN ν ~ 

φάμεν AAL πρώτως χαὶι xa αὑτὸ αἴτιον τοῦτο, διότι οὐ δι᾿ ἄλλο τι ἀλλὰ 
a) ς ὌΝ Ὁ - ας 9 \ \ Q 2 > ~ \ 

OL αὐτὸ ἐστι τοιοῦτον. TOLAVTA OF ἔστι [χαὶ] τὰ χαϑύληυ" εἰς ταῦτα γὰρ 

ἔσχατα χαταντῶμεν (ἐν) ταῖς ἀποδείξεσι τῶν αἰτίων. οἷον τόδ ( τὸ χαλχοῦν 
> ΠΝ Τῇ ΄ ΄ - v Vv a 4 ΄ > \ 

ἰσοσχελὲς tas autos γωνίας τέτρασιν ὀρϑαῖς ἴσας εχε! διὰ τί; ἐπειδὴ xat 
ὲ Ἂν 3 SY , ’ ΄ ‘ Vv ~ ΄ 

πᾶν τρίγωνον: ao οὖν τὸ τρίγωνον xa’ αὑτὸ ἔχει τὸ τοιοῦτον παδος: 
hie Ὁ , 5 SOEs ~ aX 5» , Ὁ) ἐμ o- 

οὐδαμῶς, ἀλλ ἡ σχῆμα ἐστιν εὐθύγραμμον. τοῦτο G2 οὐχέτι Gt ἀλλο τι 3s 
xy \ 3 id ~ ~ Vv ~ a. y ~ 

ἀλλὰ Gt αὑτό: ὥστε τοῦτο μᾶλλον αἴτιον. τοῦτο ὃξ xatloAnvs τοῦτο 
» “. Ψ \ ὯΝ ΕΝ » ~ > 7, ΄ \ v 

ἄρα μᾶλλον αἴτιον. τὸ GE μᾶλλον αἴτιον τοῦ ἧττον αἰτίου βέλτιον: τὸ ἄρα 

χαϑόλου βέλτιον τοῦ χατὰ nee 

ἡ άσομεν Ra 2 αἰτήσεως ἃ 4 7, iy delevi οἵ. p. 282,4 5 ὑγιάνη U, at ef. vs.8 et 

p- 282,95 6 ἀγαϑὸν μόνον a βλέποιμεν Ra 8 ὑγιᾶναι Ra ὃ εὐδαίμων ἢ Ra, at 

cf. p. 282,5 14 ἐγχυϑείς U: ἐνχυ 

ὡσαύτως add. αἰτίου a ἐγενήϑη Ra ἐπειδὴ RU: 

i 

ἣ 
ὶ Jets a éxet R 15 ἐστιν RU: ἐστι χαὶ a 17 post 

διότι a 18 ἐχυοφορήϑη δὲ 

διατί U 18.19 χαὶ ϑηλῦ R 21 post ὁμοίως add. δὲ U 22 ἐστιν 

om. 

28 

33 

U 26 (αἴτιον, 6) αἰτιώτερον conicio post αἰτιώτερον add. εἶναι a 

καὶ delevi 29 ἐσχάτως R ἐν addidi 90 γωνίας om. R 
‘ 

τοῦτο tert. om. R: to a 34 post dpa prius add. χαϑόλου a 
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p. 85b23. “ἧς attias xat tod διὰ τί; G20 

"Ex παραλληλοῦ τὸ τῆς αἰτίας xat τοῦ διὰ τί. 

, 

p.85b24 Τὸ χαϑόλου δὲ αἰτιώτερον. 

ὕπεται λοιπὸν ΘΟ ΒΊΕΝ “yal ἡ ἀπόδειξις ἄρα τοῦ χαϑόλου βελτίων 40 

is αἰτίας᾽. ἀλλὰ πρὶν συναγάγῃ τὸ συμπέρασμα, πρότερον 

ς τὸ χαϑόλου αἰτιώτερον. 

\ - 2 \ ᾿ ς , - ε Ay > 
p. 85b24 “Qt yao xa? αὑτὸ ὑπάρχει τι, τοῦτο αὐτὸ αὑτῷ αἴτιον" 

ΝΣ a. , ~ ν᾿ » ΄ 

τὸ δὲ χαϑόλου πρῶτον" αἴτιον ἄρα τὸ χαϑόλου. 

ΓΙ \ , πὸ - € oO? aA fe ΄ Ὁ ΡΥ 

Et τὰ ὑπάρχοντα συμπτώματα τῷ χαϑόλου xa? αὐτὸ ὑπάρχει, ᾧ δὲ 

10 xa αὑτό τι ὑπάρχει, τοῦτο τοῦ ὑπάρχοντος αὐτῷ οὐχ ἕτερόν τι αἴτιον 45 
> ss 40 -« Ὁ » ~ \ ~ 

ἔχει, GAN αὐτὸ ἑαυτῷ ἐστιν αἴτιον, τοῦτο δέ ἐστι ΠΡ ΟῚ: τὸ ὃὲ πρῶτον 

αἴτιον μᾶλλον αἴτιον, τὸ χαϑόλου ἄρα μᾶλλον αἴτιον. ὅτι δὲ τὰ ὑπάρχοντα 
\ ~ QQ’) Ω᾽ Ψ' ΄ ΄ ~ ὯΔ " ΄ Ne) \ Q 73 

τῷ χαϑόλου xa αὑτὸ ὑπάρχει, τῷ OF χατὰ μέρος διὰ τὸ χαϑόλου, 

πολλάχις εἴρηται. 

\ = ἘΞ vy. , ΄ ~ . ΄ ΄ ΄ 

15 p.85b27 Ἔτι μέχρι τούτου ζητοῦμεν τὸ διὰ τί χαὶ τότε οἰόμεϑα 
In 7 σ " τ o v 5 ~ ” ΄ ~ v 

εἰδέναι, ὅταν μὴ , ὅτι τι ἄλλο 7 τοῦτο 7 γινόμενον 7 GV. 

7} \ OQ! > ΄ , aa , τ᾽. ΄ - ΄ ᾿ 
Ott τὸ χαϑόλου αἰτιώτερον, χαὶ διὰ τούτων δείχνυσι. ζητοῦντες γάρ, 50 

i Wel 94) 

t \ 

΄ Ἁ , ~ , 

φησί, τὸ διὰ τί μέχρι τοῦ as Oviwsy, χαὶ ὅταν εἰς τοῦτο φϑαάσωμεν, 

ζητήσεως ὡς δὴ τὴν ORE αἰτίαν τοῦ πράγματος παυόμεϑα τῆς 
΄ ΄ σ \ ~ x >\ δ τ σ 

20 εὑρηχότες. ὥστε τὸ χαϑόλου μᾶλλον αἴτιον. τὸ ὃξ ὅταν uy ἢ: ὅτι τι 
Vy 4 ~ ~ ~ v ° FN ΝΣ » Vv 

ἄλλο 7 τοῦτο, τοῦτ᾽ ἐστιν ὅταν μὴ Ἢ δυνατὸν ἄλλη χαϑολιχώτερον αἴτιον 
» ~ xs, \ Ἢ ἊΝ ? of Vv ΄ ~ > 

ἀποδοῦναι, ἀλλὰ τὸ ἀποδοϑὲν ἢ τὸ ἔσχατον χαὶ χυριώτατον τῶν αἰτίων. οἷον ? ul (α i 
, \ ~ x ω > > > 

τοῦ τριγώνου τὰς τρεῖς γωνίας δύο ὀρϑαϊς ἴσας εἶναι αἴτιον τὸ | τρίγωνον, ὑῶν 
΄ ’΄ ’ 5 , > , WwW ΄ , 

χαὶ μέχρι τούτου ἀνελθόντες οὐδὲν περαιτέρω αἴτιον εὑρίσχουεν. ὁμοίως 
~ x Ἂν ‘ 

σιν ὀρϑαῖς ἴσας εἶναι τὸ εὐθύγραμμον σχῆμα, χαὶ 
3. yx ΄ \ ἊΝ " ΄ 3 ~ 

OUGEY περαϊτέρὼ -ἡτηυυξν" το Oc 7 ytvoucvoy 7 ὄν ELTEY, ἐπειοὴ τῶν 

> \ ΄ ΄ v » ΄ 7 v ~ ΄ 

αἰτιῶν τὰ Wev ὑπάρχϑξει Οντᾶ, Οὐ γίνομξνα, ὥσπερ EV TE ταῖς υαϑήμασι 

1 ante lemma add ἔτι---συλλογισμοῦ R: ἔτι---δειχτιχὸς τῆς U ef. p. 279,21 τῆς om. R Arist. 

ὁ ante to add. ἐπεὶ δὲ a δὲ om. Ra 4 post συνάγειν add. ὅτι a ἄρα om. a 

ὃ συναγαγεῖν a πρῶτον U 7 post αὑτὸ add. φησιν U post αὐτὸ add. αὐτῷ τι τοῦτο 

αὐτὸ R αὐτῷ libri 8 post ἄρα τὸ add. πρῶτον τὸ R 9. συμπτώματα ἃ": συμπερά- 

συατα σα! 10 ὑπάρχει te U αὐτὸ (ante ody) U 11 αἴτιόν ἐστι U 

δέ scripsi: γάρ libri 12 cto R: tod Ua 13 post χαϑόλου prius add. τὸ αὶ 

τῷ alt. a: to RU 14. πολλάκις] velut p. 276, 19.20 279, 31. 32 16 ὅτι om. a 

7 primum Ra (np): om. U Arist, at cf. vs. 21 et p. 285,11 post dv add. τέλος---οὕτως 

ἐστίν ut p. 282,7 U 20 ὅτι om. a 21 μὴ ἢ Ra: μηκέτι U post χαϑολιχώτερον 

add. τούτου a 23 τοῦ τὸ τρίγωνον ---δυσὶν---ἔχειν a τὸ τρίγωνον ---24 αἵτιον om. R 

25 τέσσαρσιν a 26 ζητοῦμεν Ra: μὲν U 



χαὶ τοῖς φυσιχοῖς (ἔστι γὰρ τὸ τρίγωνον χαὶ τὸ σχῆμα ἐν τῷ ἀποδίδοσθαι θῶ ν 

τὰς ae, διὰ τί at τρεῖς γωνίαι δυσὶν τον ay) τὰ δὲ οὐχ εἰσὶ μὲν 5 

το 62, ὡς ἐπὶ τῶν πραχτῶν χαὶ οὗ ἔφϑημεν εἰπόντες ὑποδείγματος, 

ὅτι προΐῆλϑεν, ἵνα ἐμβάλῃ εἰς ἀγοράν, τοῦτο 62, ἵνα ὠνήσηται λάχανα, 

5 ἵνα ὑπαγαάγῃ τὴν Ἰδότερα; ἵνα ὑγιαίνῃ, ἵνα ἀρετὴν ἐπιτηδεύῃ, ἵνα εὐδαιμονῇ. 

ταῦτα τὰ αἰτια οὐχ εἰσὶ μὲν γίνονται δέ. 

5 

ἔσχατον ἤδη οὕτως ἐστί. (ἧς p.85b29 Τέλος γὰρ xat πέρας τὸ ἔ 

1" -“ v ΄ - » ~ 

Τὸ οὕτω, φησίν, ἔσχατον, τουτέστι τὸ ἐν ταῖς ἀποδόσεσι τῶν 
> ete y μ᾿ ~ vn la 5 A ἢ , ~ , ’,ὔ \ 

αἰτίων ἔσχατον, τοῦτο yoy τέλος ἐστὶ χαὶ πέρας τῶν αἰτίων μηδὲν 

10 ἔχον ἑαυτοῦ αἰτιώτερον. τὸ ὃὲ παράδειγμα, ὃ ἐφεξῆς τίϑησιν, ὡς ἐπὶ τοῦ 
τελιχοῦ αἰτίου ἐστίν. 15 

p. 85035 Et δὴ ὁμοίως ἔχει ἐπὶ πασῶν τῶν αἰτιῶν xat τῶν διὰ 
τί, ἐπὶ δὲ τῶν ὅσα αἴτια οὕτως ὡς οὗ Evexa οὕτως ἴσμεν 

μάλιστα, χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἄρα τότε μάλιστα ἴσμεν, ὅταν 

15 μηχέτι ὑπάρχῃ τοῦτο, ὅτι ἄλλο. 

a] ΄ > a > ~ ~ 5 

Ἐπειδή, ὅπερ εἶπον, τὸ παράδειγμα ἐπὶ tod τελιχοῦ αἰτίου ἐποιήσατο, 
ῃ 

7 

βούλεται 2x τούτου συλλογίσασϑαι ὅτι τῶν ἄλλων πάντων αἰτίων --- 
Yes Le) 

αι ἐπ x 

v 7 cae 
ὡσαύτωξ ἔχει. (E 

\ i) ἐπὶ πάντων, φησί. τῶν αἰτίων, ἅπερ εἰώϑαμεν τὸ διὰ 
΄ >] , ὋΣ a As [4 Vv Ὁ , 5 ἮΝ 

τί ἐρωτώμενοι ἀποδιδόναι, δυοίως ἔχει, τουτέστιν εἰ ὡσαύτως ἀποδίδομεν 

90 ἐπὶ πάντων τὰς αἰτίας ἐρωτώμενοι. ἐδείξαμεν ὃὲ ἐπὶ τοῦ τελιχοῦ ὅτι τότε 

μάλιστα ἴσμεν. ὅταν τὸ ἔσχατον εἰδῶμεν αἴτιον χαὶ uel ὃ οὐχ ἔστιν % 

ἕτερον ἀποδοῦναι, δῆλον ὅτι χαὶ ἐπὶ τῶν λοιτῶν ὡσαύτως ἔχει. εἰ- 

πομεν ὃ ὙΠ εἰξ πάντων ὑποδείγματα. τὸ δὲ ὅταν μηχέτι ὑπάρχῃ 

p τοῦτο, ὅτι ἄλλο, τοῦτ᾽ ἔστιν ὅταν μηχέτι ὑ πάρχῃ τοῦτο ὃ λέγεται ὑπάρχειν, 
> 2) @ ΄ ΄ ΟΣ 5) - 

95 ὅτι ἄλλο i ἐστιν, οἷον ὅταν υηχέτι δι᾿ ἕτερόν τι ὑπάρχῃ τὸ δυσὶν ὀρϑαῖς 
Vv Vv ~ , 34 ” a , Ἁ , 

ἴσας ἔχειν τὰς τρεῖς Ἰωνίας ἀλλ᾽ ἡ διὰ TO τρίγωνον. ὁμοίως τὸ τέτρασιν 
» - 3 , > > > a > ᾿ SER Lt, , 

ὀρϑαῖς τὰς ἐχτὸς γωνίας ἴσας εἶναι οὐχ ὅτι ἰσοσχελὲς οὐδ΄ ὅτι τριγωνον, 
SOV Gye te? ~ Ore 5 , 4 Qe, \ ἊΧ τε 

ἀλλ᾿ ὅτι σχῆμα εὐϑύγραυμον, οὐχέτι μέντοι δι᾿ ἕτερόν τι. τὰ O& τοιαῦτα 80 
~ sf ~ Ὁ , a rn , 3 ιν" ~ 3 , 4 

τῆς εἰδιχῆς αἰτίας ἀπόδοσίς ἐστιν. εἰδοποιὸν γὰρ τοῦ εὐϑυγράμμου σχὴ- 
‘ >) \ ~ > Vv 7 ‘ \ 

30 wares τὸ τὰς ἐχτὸς τέτρασιν ὀρϑαῖς ἴσας ἔχειν, ὥσπερ χαὶ τριγώνου τὸ τὰς 
> \ > \ 5. τ ~ Vv v σ > \ v Vv. Vv ΡΞ «Ὁ 

ἐντὸς δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ἔχειν. ὥστε εἰ ὅτε τὸ ἔσχατον αἴτιον ἴσμεν, μεὺ 

» post ἴσαι add. εἰσί a ὃ εἰπόντες] p. 280,3 sq. παραδείγματος ἃ 4 post 

εἰς add. thy Ra, at ef. p. 280,4 5 ante ἵνα add. ubique τοῦτο δὲ a ὑπαγάγῃ a: 

ὑπαγάγο! RU ὑγιάνῃ a, at cf. p. 280,5 6 τὰ om. R YS post to alt. add. 

aU 9 post αἰτίων prius add. ἐστὶν Ua 10 ἑαυτῶ Ra ἑξῆς a τοῦ om. U 

11 λογικοῦ R 12 δὲ ἢ 16 ἐπεὶ δὲ U τοῦ om. U 17 τοῦτο, om. ἐκ R 

18 εἰ addidi post πάντων add. οὖν a 19 εἰ om. Ra 20 ἐπὶ πάντων post ἐρωτώ- 

vevot colloc. ἃ 21 ἴδωμεν R χαὺ a 22 post δῆλον add. οὖν a 23 εἴπομεν] 

p. 280, 2 sq. 26 τέσσαρσιν a 29 ἀπόδοσίς ἐστιν Ua2: inv. ord. R: ἐστιν ἀπόδειξις al 

30 post ἐχτὸς add. γωνίας a τέσσαρσιν ἃ 31 ἔχειν om. R 
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Ἁ ν , an wv A Ὁ ~ 5 ,’ Ν 

ὃ οὐχέτι ἐστὶν ἄλλο, τότε μάλιστα ἴσμεν, τὸ ὃξ τοιοῦτον χαϑόλου ἐστί 62s 

χαϑόλου γὰρ τὸ σχῆυα ἣ τὸ τρίγωνον), τὸ χαϑύόλου ἄρα εἰδό Te (xadohov yap τὸ σχῆμα 7 τὸ τρίγωνον), τὸ χαϑύλου dpa εἰδότες τότε 

μάλιστα ἴσμεν, χαὶ αὕτη βελτίων ἀπόδειξις. 

~ 4 ΄ 7 \ » 
ἄλλον χατὰ μέρος ἡ, εἰς τὰ ἄπειρα ἐμ- 85 ν.8648 "Ett ὅσῳ ἂν p 
“) , ¢ x ay , ‘ i 5 ~ Ἁ 

5 πίπτει" ἢ δὲ χαϑόλου εἰς τὸ ἁπλοῦν χαὶ τὸ πέρας. 

"Ett χαὶ διὰ τούτων δείχνυσιν ὅτι ἢ χαϑόλου ἀπόδειξις τῆς μεριχῇς 

ΟΝ ἢ μὲν γὰρ χαϑόλου, φησίν, ἀπόδειξις ἐπὶ τὸ πέ 
4 ss 

πρόεισιν, 7 OF μεριχὴ ἐπὶ τὰ ἄπειρα" ἄπειρα γὰρ τὰ xad’ ἔχαστα. τὸ δὲ 40 
ἄπειρον ἄγνωστον ἐπιστήμῃ" τῶν δὲ πεπερασμένων χαὶ ὡρισμένων ἐστὶν 

10 ἢ ἐπιστήμη. ὥστε εἰ χρξίττων μὲν ἢ ἐπὶ τὸ πέρας χαὶ τὸ ἕν προϊοῦσα, 

χείρων δὲ ἢ ἐπὶ τὸ ἄπειρον, ὅσῳ ὃὲ χαϑολιχώτερόν τί ἐστι, τοσοῦτον 

ἐγγυτέρω ἐστὶ τοῦ πέρατος χαὶ τοῦ Evdc, 65m δὲ μεριχώτε ερόν τι, ἐγγὺς 

τῆς ἀπειρίας xual τῶν πολλῶν, δῆλον ἄρα χαὶ ἐντεῦϑεν ὡς κρείττων ἢ 

χαϑόλου ἀπόδειξις τῆς μεριχῆς. 

15 p.86a7 ᾿Αποδειχτὰ ἄρα μᾶλλον τὰ χαϑόλου. τῶν δὲ ἀποδειχτῶν 

υᾶλλον (ἄλλον) ἀπόδειξις. 

᾿Αποδειχτὰ μᾶλλον, ἐπειδὴ τῶν ἀπείρων οὐχ ἔστιν ἀπόδειξις. ὥστε 45 

ὅσα μὲν ἐγγυτέρω ἐστὶ τοῦ ἑνός. οἶς μᾶλλον ἀποῦδειχτά: ὅσα δὲ ἐγγυ- 

τέρω τῶν ἀπείρων, ταῦτα ἧττον ἀποδειχτά. ἐγυτέρω δὲ τοῦ ἑνὸς τὰ 
4 

20 χαϑόλου: τὰ χαϑόλου doa μᾶλλον ἀποδειχτά. 

o =~ 

p. 8629 Apa yap μᾶλλον ta πρός τι. 

"πε >) me a” ΔΝ 4 b) νι ΟΡ “ἊΝ τ > [rn - ~ 

ARSON ELNS τῶν WAAAGY ATOGELXTWY μάλλον εἰναι ATOOELELY, TOUT 
ΔΊΩΝ ΄ > \ , eA ~ ΄ > a~ ΄ - 

αὐτὸ χατασχευαζει. εἰ γὰρ τὰ πρὸς τι AUG τῇ φύσει εἰσί, οΥ λον ὅτι. ὡς 50 
4 ‘ 7 o v ‘ ‘ 5 , σοι 

ἂν Ἐχὴ TO ξτερὸν, οὕτως εγεὶ χαὶ τὸ hotTOVe εἰ γὰρ 00€ vahhov ἐστι 

25 τοῦδε φίλος. χαὶ οὗ ἐστι μᾶλλον φίλο i χαχεῖνός ἐστι μᾶλλον αὐτοῦ φίλος. 
i ‘ 

S fd > (NE 

αποῦξιχτῶν UAKAOY SOTLY AROOELELS. 

ΜῈΝ ἼΣΟΣ eee Pees ἜΣ Nici een 1) : 2 Ρ.- 86410 Ἔτι εἰ αἱρετωτέρα χαῦ᾽ ἣν τοῦτο χαὶ ἄλλο ἣ xa ἣν 
- / TN) ‘ 4 ita Vv > A 

τοῦτο WOVOV οἵδεν, ὁ ὃξ τὴν χαϑόλου ἔχων olde χαὶ τὸ χατὰ 
’ Ἁ ¢ ~ 

30 WEPOS χαὶ τὸ EC7>S. | 

σεν > ΄ ΄, , n 5 ΄ “715 τερον ἐπιχείρημα. χρείττων, φησίν, ἀπόδειξις ual? ἣν πλείονα 63 

1 οὐχ ἔστιν ἔτι U 3 post βελτίων add. ἐστὶν a 4 ὅσα a(n) 6.7 χρείττων 

τῆς μεριχῆς a J immo γὰρ 10 εἰ om. Ra 12 as pov pr. 1. R 14 ἀπό- 

δειξις OM. ἃ 16 μᾶλλον alt. ex Arist. addidi cf. vs. 22 (om. ἃ ΒΌ Mdefwu) 17 post 

μᾶλλον add. τὰ χαϑόλου a ὥστε om. U 25 φιλόσοφος ubique a*: primo et alt. 1. U 

οὗ ἃ": οὐκ RU: οὗ ἐστι μᾶλλον φίλος om. a! ie a αὐτοῦ RUa?: τοῦδε a! 

26 ef om. Ra 72 om. U 28 αἱρετέρα, ut vid., post atp. add. εἴη a 29 6 

δὲ χτλ. om. R τὸ U Arist.: thy a 
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Vv ~ » , > ΄ ~ " , 

ἴσμεν τῆς xa’ ἣν ἐλάττονα: οἷον ὁ εἰδὼς πάντας ἀνθρώπους χρείττων 63" 
πὸ Ν ~ Ὗν" σ ΄ ~ 5 “A “-Φῳ Ἀῳ ἃ X ?° ~ Ω 5 

ἐστὶ τοῦ εἰδότος Eva μόνον ἢ πλείους. διὰ μὲν οὖν τῆς χαϑόλου ὅπο- 
A A 

δείξεως χαὶ τὰ μεριχὰ toueve ὁ usvtoL υὑξριχόν τι εἰδ 
"» 

\ > > \ ὡς οὐχ οἷδε τὰ 

χαδϑόλου. ὥστε χαὶ οὕτω χρείττων ἢ χαϑόλου τῆς χατὰ μέρος. 

A MIN a a ΄ ~ > U4 

.86213 Ἔτι δὲ ὧδε. τὸ γὰρ χαϑόλοὺῦ μᾶλλον δειχνύναι ἐστὶ τὸ 5 
Ρ i] ry οι 

Ν ‘ , . s Ὁ , wv 3 

OLGA WEGOD GELAVUVEL ξεγγύτερω οντος THS LOY US. 

ivf ml ΄ ~ ᾿ ay ~ ἕτερον ἐπιχείρημα. εἰ πᾶσα ἀπόδειξις ἐξ ἀρχῶν, χυριώταται Ge τῶν 10 
> ~ ΄ . e \ ᾽ a ἊΣ ? 

ἀρχῶν τ πρώτισται ἀρχαί (ὃ υὑὲν γὰρ ἐχείνας εἰδὼς χαὶ τὰς ὑπ᾽ αὐτὰς 
Ty c Ἁ ‘ Q/ >be ὦ σ Vv 7s \ \ \ pd 

otdzy" 6 γὰρ τὸ χαϑόλου εἰδώς, ὥσπερ εἴπομεν, οἷδε χαὶ τὸ χατὰ μέρος" 
Ε ΄ DSN ~ NA - ΄ \ \ Ω 7) Ly wv > , 

i0 ὃ GF τοῦτο εἰδὼς οὐ πάντως χαὶ τὸ χαϑόληυ olds), χυριωτάτη ἄρα ἀπό- 
. >I ~ 5 ~ , ΄ “νι ~ La 

δειξις ἢ ἐχ THY πρωτίστων ἀρχῶν zat αἰτίων. at ὃὲ au τῶν χαϑόλου 
> ἀποδείξεις τοὺς ὑυέσους μᾶλλον ἔχουσιν ἐγγίζοντας ταῖς πρώταις ἀρχαῖς. 

αὗται μάλιστα ἀποδείξεις εἰσὶν αἱ éx τῶν πρωτίστων ἀρχῶν, δῆλον 
. 

At 

σ ‘ Ὁ , ~ys “ τι . ‘Pp 

οτι χαι at ἐχ τῶν ἐγγυτάτων τῶν πρώτιστῶν UOAKOY αν SlEV απούξιξξις 

15 τῶν WH Ex τοιούτων. ὅσῳ Gz ONES TS εἰσιν at ἀποδείξεις, τοσούτῳ 

μᾶλλον ἐγγίζουσιν οἱ υὑέσοι ταῖς πρώταις ἀρχαῖς" ὅσῳ δὲ μεριχώτεροι, 

τοσούτῳ πορρώτερο! οἱ υέσοι. οἷον εἰ ϑελήσομεν ὄδεῖζαι ὅτι ὁ ἀνϑρωπος 

σῶμα ἐστι, δυνατὸν τοῦτο διὰ πλειόνων δεῖξαι μέσων" χαὶ γὰρ διὰ τοῦ Is 
> 

i] 

Be lige ae Sr Ny eat te ote Bt aA oe aoe ae IR ἐμψύχου, et τύχοι, χαὶ διὰ τοῦ ζῴου xat διὰ τοῦ λογιχοῦ. ἐγγύτερον d= 
~ 5» ~ Se A < ~ >) , ~ Oe ab | ~ Ἁ , Α κω 

20 τῆς ἀρχῆς, λέγω δὴ τῆς οὐσίας, τὸ Cwov uahhov ἢ τὸ λογιχόν, χαὶ τοῦ 
‘ 

ζῴου υᾶλλον to ἔμψυχον. ὥστε εἰ ἢ ἀπόδειξις ἢ διὰ τῶν ἐγγυτέρω τῆς aft ἱ \A tO EUGVYO 5 MOTE St Ἢ ATOGstcts Ἢ Cent eyyutel fis 

A. 
2 pend 4 \ oc SBI ΝΙΝ , £ Os, v 

ἀρχῆς χυριωτέρα χαὶ βελτίων, αὕτη δὲ μᾶλλον xadohov, 7% χαϑόλου ἄρα 
va ΄ ” ν ᾿ > , . ε , hae 
βελτίων av εἴη. χαϑολιχωτέραν Ge ταύτην φησὶν ὡς ὑυέσῳ χρωμένην 

χαϑολιχωτέρῳ. χαὶ σημξιωτέον ὅτι ἐνταῦϑα ἄλλως φησὶ τὸ χαϑολιχώτερον 20 
- \ \ if \ Δ 

25 χαὶ υξοιχώτερον᾽ ga γὰρ ὠξριχόν φησι τὸ ἔχον τὸν μεριχὸν προσ- 
> , > \ AED re 5 \ aN \ v ς ΞΕ ΓῚ on fl o he 

διορισμόν, olay τὸν tls’, χαϑολιχὸν δὲ τὸ ἔχον τὸν ‘nas, GAMA τὸ ὅροις 
΄ ν᾿» v v . , w , Ἁ wv 

χρώυενον χαϑολιχωτέροις site μέσοις, ὡς FOr εἴποιεν, εἰτε χαὶ ἀχροις" 
» 2S ” ¢ ) ΜΝ = se, eve Ae 

GLOY TO TAS ανϑρωποης ΟΝ WSO OLX TEDDY αν ξιὴ τοὺ TAS ανϑρωπος 
Ly 

> Loy \ ΄ ᾿ > > e \ \ > ΄ ἍᾺ 

οὐσια. το “ηπηύυενην Ξ FY, εἰ 9 τὸ WEGLAGY οξιχνυων σὺ λογισμὸς 

Ξ pie ee a ee s ΄ >. γι «. » ἜΣ ὄπ vw ¢ ἼΣΑΝ - 

80 ἕτερος τοῦ τὸ χαϑόλου ὃδειχνύντος. οἷον τὸ πᾶς ανῦρωπος ζὮ 
ἘΣ = € = = | oe! ) 

τὸ τὶς ανῦρωπος Cwov . 

Ὁ εἰδηχέναι Sic a τῷ alt. 1. ἃ 6 διὰ] δὲ U 8 ἐκεῖνα R 9 τὰ (ante 

zat.) a ὅπερ R χαὶ TO μεριχὸν οἶδεν a 10 ὁ μέντοι τὸ κατὰ μέρος εἰδὼς U 
10. 11 χυριώταται apa τῶν ἀποδείξεων αἱ U 12 τῶν πρώτων ἀρχῶν ἃ 13 ὥστε-- 

16 ἀρχαῖς om. ἃ πρώτων ἢ 14 ἐγγυτάτω ἢ 15 τούτων U 

‘dou δὲ χαϑολιχώτερά R τησοῦτον U 17 τοτοῦτον πορρωτέρω εἰσὶν οἱ U 

ϑελήσαιμεν ἃ 19 ἐγγοτέρυ U 20 δὲ R 22 δὲ om. R καϑόλου 

μᾶλλον U H—23 βελτίων Ua?: μᾶλλον ἄρα ἀπόδειξις ἡ καϑόλου Ral 26 τὸ alt. ἃ: 

τὸν RU 27 zat-om. ἃ 29 zy, et scripsi: ἣν; ott Ra: ety U τὸν---συλλο- 

γισμὸν U 90 ἕτερος Ua: ἕτερον δειχνύει ἢ τὸ prius a: τὸν RU 
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5) 3 , 

p. 86292 ᾿Αλλὰ τῶν μὲν εἰρημένων ἔνια hoytxa ἐστι, 

Λογιχὰ ‘ei τινὰ τῶν εἰρημένων ἐπιχειρημάτων, οὐχ (Ξ 
σ 
το πὶ 

San , = 

μὲν οὐχ ἀληϑῆ δέ, ἀλλ᾽ adyDy μὲν χοινότερα δὲ καὶ οὐχ ἐπὶ μόνων τῶν 
\ Ἶ ἈΠΟ Θ 

αἀποδειχτῶν ἁρυόξ ἕοντο, ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ ETEPWY τινῶν. οἷον ὅτι χρ 
Ν,) “ 2 πὶ ΄- LA 7} - 

5 “xa? ἣν τοῦτο χαὶ ἄλλο οἷδέ τις ἢ ual’ ἣν τοῦτο povov’> τοῦτ 
ἁρμόσοι ἂν καὶ ἐπὶ τῶν μὴ ἀποδειχτῶν. οἷον χρεῖττο 

> δ , , 4 \ 5 

TEXTOVLAY, 7 χαὶ λαξευτιχὴν τοῦ τὸ ἔτ ερον τούτων μόνον εἰδέναι, χαὶ ἐπὶ 30 

, ΄ 7" το “κ᾿ r 

χαὶ ἐπὶ ἀποδείξεως, ὅτι 6 τὸ χαϑόλου εἰδὼς πλείονα οἷδεν ἡ ὁ TOU 
΄ ? ΄ εν 

ἄλλων ἘΝ ὡσαύτως" ταῦτα γὰρ ἀποδειχτὰ οὐχ ἔστιν. Gopotor δ᾽ ἂν 
εριχόν. 

΄ , ~ / ‘ , 7 5 

10 6unins τὸ “ἔτι μέχρι τούτου ζητοῦμεν τὸ διὰ τί χαὶ τότε οἰόμεϑα εἰδέναι, 

ὅταν μὴ ἢ. ὅτι τι ἄλλο ἣ τοῦτο ἣ γινόμενον ἡ 
5 

~ ‘ 

Q- (ην ny - [Δ . τί προγλῦεν ὁ δεῖνα: ἵνα ὠνήσηται λάχανα χαὶ τὰ 

(. Ἁ ΄ Ψ n , 

15 χαὶ ἐξ ἐχείνου. ὅτι ὃ μὲν τὴν χαϑόλοηυ 2D ODE! χαὶ τὴν μεριχὴ 

‘ \ >] \ 

Ov * “at {40 YG ETL ὦ 

Ἂν ἘΞ - > 
ι 

Ἂ - ~ fs , σ ~ QQ? ~ 

ἀποδειχτῶν τοῦτο Govolet, ὡς ὅταν τῶν xa Exadta Ἢ τοῦτο“ οἷον διὰ 
A ~ 

ς. TH μὲν τοιαῦτα, 
. , i v ry ~ 

φησίν, οὐ χυριώτατα δείχνυται. ἣ δ᾽ ἄρα χαϑόληυ χρείττων τῆς χατὰ μέρος 40 

v ἔχει, 

> 

Ht = Kov, &t 
“orn v ΄ " \ 
6 GE τὴν μεριχὴν ἔχων ots δυνάμει οὔτε ἐνεργείᾳ ἔχει τὴν καϑό) 

χαὶ συμβαίνει πολλάχις τὸν τὸ χαϑόλου εἰδότα χαὶ ταύτῃ τ περιέχοντα χαὶ 
, 2.) ~ ~ 3 ~ 

τὸ χατὰ μέρος [ὅτε] δι᾿ ἀνεπιστασίαν τινὰ τῶν μερικῶν ἀγνοεῖν, 
ao % ΄ ΄ σ Φ , » 

(ὅπερ) εἴρηται χαὶ πρότερον, ὁ εἰδώς, ὅτι οὐδευία ἡμίονος χύξι, ἑωραχὼς 

Ξ ν 
id , “ς , \ 

20 ἡμίονον ἐχηουσαν WYAWUEVTY τῇ 

ὃ εἰδώς, ὅτι τῶν ἰσοσχελῶν αἱ πρὸ 
΄ σ 

Ξ 
a! ») ty i) > ’ [τὰ »] vv Vv 

ἰσοσχελες οἰησξται, MOTE StTOV, GL AVETLOTYGLAY GTL Οὐχ ξχξι 1G 

, , v co ΄ 

γαστέρα οἰήσεται ἴσως ὅτι χύει, 

ὥσπερ 

χαὶ 45 
΄ ΄ v ΄ 

βάσει γωνίαι ἴσαι, ξἑωραχὼς 
\ 

ας τας 

ἊΝ —_ , εξ ΄ ΄ ‘ oe Jf δὰ { 9) δι). δι \ =» \ \ 

πρὸς τῇ βάσει. ὁμοίως χαὶ ὅτι ἢ μὲν χαϑόλου μᾶλλον ext τὸ νοητὸν καὶ 
᾿ a a ΄ ar Ἁ 4) Ἁ b) ‘ 5 ν \ ww >) 

ξεν οὐξυξι, ἡ OS χατὰ τὰ μξριχα ett τὸ αἰσὃ ητὰ “aL ATL. Ex 

25 οὖν, φησί, μάλιστα δείχνυται χρείττων ἢ χαϑόλου τῆς xata μέρος. 

’ 

τη τῶν 

p. 86232 “Ore 8 ἢ Getxtexy tis Gtepytixys, ἐντεῦθεν δῆλον. 
y ‘ ΟΣ “ ΕΣ ΚΑ Ἢ βελτί = »» - Pd - -» ἔστω γὰρ αὔτη ἢ ἀποδειξις βελτίων τῶν ἄλλων τῶν αὐτῶν 50 

, \ , ~ , , ~ > CN 

Wojuinsts τὸ πρότερον τῶν ἘΠ} ieee USTELOL νῦν ἐπὶ TO Oe ata 

30 λέγω δὴ ὅτι χρείττων ἢ χαταφατιχὴ τῆς ἀποφατιχῆς. δείχνυσι δὲ 

1 μὲν om. R 2 post λογικὰ add. δὲ Ua οὐχ ὅτι Ra: οὐχὶ τὰ 

5 χαϑ᾽ ἣν χτλ.] p. 86210. 11 μόνον τοῦτο U 6 χρείττων τοῦ U 

" 

8 πλειό- 

νων ἃ 10 post ὁμοίως add. zat ἃ ἔτι χτλ.] p. 85627 sq. ἔτι ex Arist. 

seripsi: ὅτι RUa χαὶ---εἰδέναι οτη. R 11 τι αὶ Arist.: om.Ua 

ἢ ov om. R post 6vadd. τὸ διατί, ὅταν μὴ 7 ὅτι ἄλλο Ua post ἐπὶ ac 

nn 

ἣ γινόμενον 

ld. τῶν ἃ 

15.6 δεῖνα προῆλϑεν U post δεῖνα add. τῆς οἰχίας a 14 οὐ seripsi: zatU: om. Ra 

15 τὴν prius Ua: 7a R ἔχει καὶ τὴν μεριχὴν a 18 ὅτε delevi 

19 ὅπερ addidi πρότερον] p. 180, 14 sq. post πρότερον add. ὅτι Ua 

ayvoet R 

20 6y- 

χωμένην Us: ὠσχωμένην, sed ante ἔχουσαν a 21 ὁ om. R post ἰσοσχελῶν add. 

τριγώνων ἃ post ἴσαι add. ἀλλήλαις εἰσὶν a 22 ὅπερ R 24 χατὰ [τὰ] 

pépos conicio 25 δείκνυται μάλιστα ἣ χαϑόλου zpelttwy R 26 post στερητι- 

ays add. χρείττων a 30 τοῦτο om. R 
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10 

25 

35 

o- 
΄ ΄ > ° Claes, Ὡ . ε΄ 

τοῦτον τὸν τρύπον. ἐάν, φησί, δύο ὦσιν ἀποδείξεις, 7 OF ἢ μὲν διὰ 
~ ΄ a. c , a ~ 

πλειόνων μέσων συμπερανϑεῖσα ἢ δὲ ἑτέρα δι’ ἐλαττόνων μέσων, τῶν 
»,» - 2) ~ vv τ ΠΥ 3 [4 , 3 δ ~ CAN , 

ἄλλων τῶν ALTWY οντῶν ἡ Ot ἐλαττόνων χρειττῶν ἔστι τὴς OLA πλειόνων. 
~ wes ‘ ~ 5 ~ wv 1 4 ΄ , Vv - 

τῶν ἄλλων δὲ τῶν αὐτῶν ὄντων προσέϑηχε, τοῦυτέ στιν ὁμοίως οντων θ8ν 

Ἱνωρίμων τῶν ἐν ἀμφοτέραις ταῖς ἀποδείξεσι μέσων’ εἰ γὰρ ἢ διὰ 

πλειόνων μέσων γνωριμωτέρους ἔχει τοὺς μέσους τῆς Gt’ ἐλαττόνων, ᾿ διὰ 

τῶν γνωριμωτέρων χρείττων. ὁμοίως GF ὄντων γνωρίμων ἢ δι᾽ ἐλαττόνων 

υέσων αἱρετωτέρα᾽ μᾶλλον γὰρ ἐγγυτέρω ἐστὶ THs τοῦ νοῦ πὰ εἰ 

γὰρ ἢ νοερὰ ἐνέργεια χρείττων τον υλλογιστιχῦς, ἢ ὃξ νοερὰ ἀμέσως τοῖς 

νοητοῖς ἐπιβάλλο τῶν δῆλον ἄρα ὅτι χαὶ τὴς συλλογιστιχῆς ἢ δι᾿ ἐλαττόνων 

ΕΝ ὡς ἐγγίζουσα τῇ ἀμέσῳ γνώσει μᾶλλον ἂν εἴη χρείττων. οἷον εἰ 

ὃ A βουλόμεϑα ἀποδεῖξαι τῷ [ἡ ὑπάρχον, δείχνυται δὲ ποτὲ μὲν διὰ 

τῶν B, [, A, woté ὃξ oe 
> 

ἐλαττόνων, tov Z, H, ἢ διὰ τῶν Z, 

ἐλαττόνων usowy οὖσα χρεΐττων ἔσται: τῆς διὰ τῶν B, 1. A. 6 
‘ ? > 

‘ ‘ 

ς 

χρείττων, δῆλον ἐντεῦϑεν. τῶν μέσων ὅρων ἀεὶ οἵ πόστον γνωριμώτεροι" 

ὄντων τοῦ A, B, I’, Δ, E χαὶ tod A ἐφεξῆς ἁπάντων ρων Φ τ my GC Oo rand τ -ῷ 8 

χατηγορουμένου τὸ ἐγγύτερον tod A γνωριμώτερον. oa UMTEPOY γὰρ ὅτι 
A ~ ic »,, “ σ ~ 5 \ ; ~ >, | bs o 

τὸ A τῷ B ὑπάρχει ἣ ὅτι τοῖς ἐφεξῆς, καὶ πάλιν ὅτι τὸ A to PX ote 

τῷ Δ χαὶ τῷ E, χαὶ πάλιν ὅτι τὸ Aw A ἡ ὅτι to A τῷ E. estwoav 

ὅτι 62 10 

\ “Ὁ 4 » > τ ΟΝ ~ ΄ ~ 

0: ὅροι ἔμψυχον, -ῦ ον. λοηγιχόν, γῦρωπος. εἰ οὖν αἱ διὰ τῶν πρώτων 15 
~ 

μέσων ἀποδείξεις γνωριμώτεραι, αἵ δὲ διὰ τῶν γνωριμωτέρων χρείττους, 

χρείττων ἄρα ἀπόδειξις ἢ δειχνύουσα ὅτι τὸ τῷ Δ ὑπάρχει διὰ τοῦ (B,) [" 

τῆς ὅτι τὸ A τῷ E ὑπάρχει διὰ τοῦ (BLT) Δ. ὡς οὖν ἔχει ἢ ΑΔ διὰ τοῦ B, 

Γ᾿ οὕτως ἔχει χαὶ ἢ AE διὰ τοῦ Z, H- ἴσοι γὰρ of μέσοι. ἢ de AA 

τῆς AE χρείττων χαὶ ἢ AE ἄρα ἢ διὰ τοῦ Z, Η τῆς AE τῆς διὰ τοῦ 
Py , , Vv ΟῚ -᾿ ΄ a) τς , , , ~ Nn A 

B. [΄- Δ χρείττων ἔσται. εἰ οὖν ἢ Ot ἐλαττόνων μέσων χρείττων τῆς διὰ 
’ τ i | i 

5 A A ao id 5 i>} ΑἹ 5, [4 

πλειόνων, εἰ δειχϑείη ὅτι ἢ ἀποφατιχὴ διὰ πλειόνων ἥπερ ἢ χαταφατιχή. 20 
΄ Ἃ - ~ ΄ ᾿ ΄ Ἂ ΄ aX 5 5 ~ 

χξιίρὼν ἂν ξιὴ τὴς χαταφατιχὺς Ἢ απηφατιχὴ" πλειοὺς GE λέγω οὐ τῷ 

- . . ~ SN v > Γ 

ἀριϑαῷ ἀλλὰ τῷ εἴδει. οἷον εἰ ἀποφατιχὸς συλλογισμὸς εἴη ὅτι τὸ ὑὲν A 
1 

aS γ 4“ ΄ \ NY ἢ ἢ \ Ὗ > τά 
τῷ B οὐδενί, τὸ δὲ B παντὶ w [κ᾿ εἴτα δέοι Exatipay τῶν προτάσεων 

t aT a ‘ ~ ~ , ~ , 

χατασχξυάσαι, ἢ pee χαταφατιχὴ διὰ χαταφατιχῶν τῶν μέσων δειχἣ σεται, 
A 5 ~ ‘ ~ n ‘ 4 Vv 

ἢ ὃς ἀποφατιχὴ Ov ἀποφατιχῆς χαὶ xatapatizys. διὰ Ther ιύνων ἄρα τῷ 
ΕΝ ΄ ἃ τ 7 ΄ x yv 

εἴδει ἢ ἀπορατιχὴ ἥπερ ἢ χαταφατιχὴ δείχνυται: ὥστε χρείττων dy ev | ὦ | : 
: ; Vv as pak dae x ear ‘ 

τὴς ἀποφατιχὴς  XATADATLAY. χαὶ AAAWS* ἡ αὐτάρχης χαὶ υνηδενὸς ετξερου 2 
\ , > 5 "» ~ Vay ΄ ΄ 

δεομένη εἰς τελείωσιν χρείττων ἐστὶ τῆς χαὶ ἄλλου δεομένης. ἥ μὲν οὖν 
ἊΝ : ὟΝ δ ‘ a?) ef oa id 

χαταφατιχὴ οὐδενὸς ἄλλου δεῖται GAN αὐτὴ Gv αὐτῆς δείχνυται" ἢ OF ἀπο- 

5 ἐν om. R 8 αἱρετωτέρα--]] μέσων iterat a 14 ἔστι U 16 ὄντων 

ὅρων U τοῦ prius RU: τῶν a τοῦ αὶ R: τοῦ ὃ Ua?: τῶν al 10. 17 ἁπάντων τ 
; te oy ; ͵ ΕΣ =e 7 Γ ; 

χατηγχορουμένου al: ἅπαν τὸ χατηγορούμενον RUa? 17 post χατηγορουμένου add. 

τοῦ a al πὸ a!: om. RUa? ἐγγυτέρω Uat τοῦ a R: τοῦ ὃ Uar: αὐτοῦ a! 

2 addidi 23 o al: 6 RUa? ὑπάρχει om. a? (BY) ὃ scripsi: ὃ RUa?: 8 a! 

δὲ ἃ διὰ τῶν alt. 1. itemque vs. 24.25 ubique a 25 τῆς alt. R: χαὶ Ua 27 

ἡ ἃ 28 πλείους scripsi: πλείοσι RUa 29. εἰ εἴη ὁ ἀποφατικὸς συλλογισμὸς 

33 post ὥστε add. zat R 35 μείωσιν U ἐστὶ om. a 36 χαϑ᾽ αὑτὴν ἃ 

εἰ 
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φατιχὴ δεῖται τῆς χαταφατιχῆς" οὐδέποτε γὰρ ἄνευ χαταφάσεως ἀπόφασις ὑϑν 

δείκνυται. οὐδὲν γὰρ ex μόνων ἀποφατιχῶν δείχνυται. ὥστε χαὶ ταύτῃ 

χρείττων ἂν εἴη ἢ χαταφατικὴ τῆς ἀποφατιχῆς. 

ς 5 ΄ ΄ “oF ΄ 

p- 86234 ἪΠ ἐξ ἐλαττόνων αἰτημάτων ἣ ὑποϑέσεων ἢ προτάσεων. 

5 Τουτέστιν εἴτε αἰτήματα εἶεν at προτάσεις εἴτε ὑποϑέσεις εἴτε Tt 
»» ΄ ~ ¢ "»» ΄ ΄ ΄ - 5 ΄ - 

ἄλλο, ἁπλῶς ἣ ἐξ ἐλαττόνων προτάσεων χρείττων τῆς ἐκ πλειόνων, τῶν 
ἰδὲ = Ty τὺ : 5 3 
ἄλλων τῶν αὐτῶν ὄντων, τουτέστιν ἵνα ὁμοίως γνώριμοι πᾶσιν εἶεν, 

ἢ ἔνδοξοι ἣ ἀποδειχτιχαί, 7 ex τῶν χατὰ συμβεβηχὸς ὑπαρχόντων 
ὁμοίως εἰλημμέναι ἢ τῶν καϑ' αὑτά, χαὶ ὅσα ἄλλα ταῖς προτάσεσιν 
΄ , i ν ~ ~ Ὑ ΄ ΄ 5 > , 

10 ὑπάρχει. τούτων οὖν τῶν αὐτῶν ὄντων χρείττων ἢ ἐξ ἐλαττόνων μέσων 80 
- ϊ | μ 

΄σ ᾿ ΄ ~ a 8 . 

TE ὥρων χα! TOOTAGS Wy TYS OU’ πλειόνων. 

Oy Ρ- 86236 Λόγος δὲ τῆς προτάσεως, ὅτι βελτίων ἢ ἐλαττόνων, 

χαϑόλου δὸς. 
, ΄ uy, ᾿ ΣΟ 7. - » 5 , ΄ 

Λόγος, τουτέστιν αἰτία χαὶ ἀπόδειξις τοῦ τὰς ἐξ ἐλαττόνων χρείττους 
~ v ~ 5 ~ v 

15 εἶναι τῶν ἄλλων τῶν αὐτῶν ὄντων 

lm. aX 4 ’ p. 86238 Τὰ δὲ πρότερα γνωριμώτερα. 40 
kK? a ‘ eh , ὮΝ Ἀν Ἂν σ A Vv ! Ε (= Ἐς ᾿- —— 5 9 , 

t γὰρ ὕϑελήσομεν δεῖξαι ὅτι τὸ ἔμψυχον ὑπάρχει τῷ ἀνθρώπῳ, 
~ ’ ~ ~ ’ ΄ , 

ὄντων μεταξὺ τοῦ ζῴου, τοῦ λογιχοῦ, pepe hey ἐστι τὸ ὑπάρχειν τὸ 

ζῷον τῷ λογιχῷ (Pee τῷ ἀνθρώπῳ: διὰ γὰρ τοῦ ὑπάρχειν τὸ ζῷον τῷ 

20 λογιχῷ δείχνυται ὅτι χαὶ τῷ αἀνϑρώπῳ ὑπάρχε! τὸ ζῷον" γνωριμώτερον 
- a) ΞΕ 

68 τὸ Gv οὗ τοῦ δι ἐχείνου γνωσϑέντος. 45 

v ~ , ~ Y p. 86b2 “Ὁμοίως δὲ ἔχει τὸ ὅτι τὸ A tH A ὑπάρχει χαὶ τὸ Α τῷ E. 
« > 4 ey, x 7 

Ομοίως, τουτέστι διὰ μέσων ἴσων: ὥσπερ yap τὸ A τῷ A ἐδείχϑη 
+ ~ ’ \ ~ r c ss 

διὰ τῶν B,D, οὕτω τὸ A τῷ [ἡ διὰ τῶν Z, ΗΠ’ ὑπόχειται δὲ χαὶ ὁμοίως 50 

τῷ σι 

, \ , 5 Ἂν" ΄ ΄ , oO A ~ Ὕ sn A ~ r 

γνώριμα τὰ μέσα. εἰ οὖν δμοίως γνώριμον ὅτι τὸ τῷ [ἡ διὰ τῶν Z, H 

τῷ ὅτι τὸ ἃ τῷ Δ διὰ τῶν B,D, γνωριμώτερον δὲ τὸ ὅτι τὸ A τῷ Δ 

διὰ τῶν B, Γ᾿ ἢ τὸ A τῷ Ια διὰ τῶν B,D, Δ, xat τὸ ἄρα τῷ EB διὰ 

τῶν 2, Π γνωριμώτερον τοῦ ὅτι τὸ τῷ E διὰ τῶν B, 1", Δ’ δι᾿ ἐλατ- 
, a. > ~ ~ lg \ ned aS] , "» 7, 

τόνων ὃὲ ἐχεῖνο, τῶν Δ, Η’ τὸ δι᾽ ἐλαττόνων ἄρα γνωριμώτερον. 

3 εἴη τῆς ἀποφατικῆς χαταφατιχή R ὃ τουτέστιν --- 6 πλειόνων post ὃ ἀποφατικῆς 
colloc. a εἴη a at U: ette Ra sites εἴτε προτάσεις a 
5.6 εἴτε τι ἄλλο om. ἃ 0 ἡ ἁπλῶς Ra 0. 7 τῶν ---ὄντων om. a 7 ὁμοίως 
πᾶσι γνώριμοι R: πᾶσιν ὁμοίως γνώριμοι ἃ post elev add. ὁμοίως U 8 ἀπο- 
δειχτιχοί a 9 αὑτὸ U 10 βελτίων, sed post 11 πλειόνων a! oe at 
11 te om. a 3 ὅδε RUa (Dn p): ὧδε Arist. post χαϑόλου add. δὲ Ua (δὲ, 
om. ὅδε ABMedfu) 14 post λόγος add. δὲ Ra 10 post zpétepaadd. χαὶ U 
17 ϑελήσαιμενα 18.19 Gow R 19 τοῦ Ra: to U 22 δὲ RUa (ABDMecdfu): 
δὴ Arist. τὸ tert.U Avist.: om. Ra post zat add. ὅτι U 23 ὁμοίως 
om. a 25 tH ἢ διὰ τοῦ R 26 tw prius RU: toa 29 post to add. 
δὲ Ὁ ἄρα om. U 
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τριῶν χαὶ προτάσεων δύο ρ. 8607 ᾿Αμφότεραι μὲ , ων α 
τι λαμβάνει, 7 δὲ χαὶ εἶναι «χαὶ 04Ὁ 

ν 
ets SrA Uae \ 
δείχνονται, ἀλλ ἢ μὲν 

1 NYA ee ig ἌΣ Ἄς. ar \ x ~ 5 € ~ 

AstEas χαϑόλου ὅτι ἢ Gt ἐλαττόνων, χαὶ μὴ τ τε τῷ ἀριϑμῷ 
35 , v YQ 3 >] ΄ - σ ΄ Qa) 5 vs os, 

5 ἐλαττόνων εἴτε τῷ eldst, GAN ἁπλῶς ὅτι ἢ δι ἐλαττόνων τῶν ἄλλων τῶν 
\ a v . , > ~ 5 5 ~ τὰ 

αὐτῶν ὄντων βελτίων ἐστί, νῦν ἐπὶ αὐτοῦ τοῦ προχειμένου μεταφέρει τὸν 

λόγον, ὅτι ἢ μὲν ἀποφατιχὴ χαὶ διὰ χαταφατιχῶν χαὶ δι’ ἀποφατιχῶν 

δείχνυται, ἢ OF χαταφατιχὴ διὰ μόνων χαταφατιχῶν. ὥστε ε 

νων 7 ἀποφατιχή. χρείττων ἄρα ἢ χαταφατιχή 

τ » a , . Ay 

10 p.86n10 ἔτι ἐπειδὴ δέδειχται ὅτι ἀδύνατον ἀμφοτέρων οὐσῶν 
τάσεων γίνεσϑαι συλλογισυὸν χαὶ τὰ ἐξῇ 

τ 5 εἰ ΠΟΎΣ οἱ 5 Ma ΄ \ \ \ BY ~ 5 ? 
Τοῦτο οὐχ ὡς ἕτερον ἐπιχείρημα τίϑησι παρὰ τὸ πρὸ αὐτοῦ, ἀλλ 

΄ “" σ ~ et . ~ ~ 

ὡς ὃν χατασχευαστιχὸν ὅτι διὰ τοῦτο ἢ μὲν ἀποφατιχὴ δεῖται τῇς χοαταφατι- 10 
= 5 Ξὸ σ > 5» ~ ΄ ar ‘ >) a χὦν ἝΝ, 

χῆς, ἢ ὃὲ καταφατιχὴ οὐ δεῖται τῆς ἀποφατιχῆς, ὅτι δέδειχται ὅτι ἐξ ἀπο- 
~ , , 4 ΄ ΄ 

15 φατιχῶν μόνων προτάσεων οὐδέποτε γίνεται συλλογισυός. διὸ χαὶ εἰπὼν 
φ 5 Lay τὶ 3 ax >] a 7 i? ρὶ 

ἔτι ἐπειδὴ δέδειχται οὐχ ἀνταπέδωχε πρὸς τὸ ἐπειδή, ὡς av αἰτιο- 
" >) , ~) . ‘ \ >) ~ 

AOYVLAWS StO7UEVOV TOD STELOTY πρὸς TA πρὸ αὐτου. 

wy. ΄ a ~ [eS ~ ‘ A ‘ 

p. 86012 Ett πρὸς τούτῳ Set tode λαβεῖν tas μὲν γὰρ xaty- 
in} 

γορικὰς αὐξανομένης τῆς ἀποδείξεως ἀναγχαῖον γίνεσϑαι πλείους 15 
\ CRY 

20 χαὶ τὰ ἑξῆς. 

.~ Vv, 5 ΄ 2 ᾽ > \ ἂν ~ , 5 , , 

Τοῦτο OUTE ETLYEl va EOTLY, OUT EWOL OOXEL ὡς συυβαλλόμενόν τ. i ’ ri t ae 

εἰς τὰ ate μενα τεϑεῖσϑαι, ἀλλ᾽ ὥσπερ πόρισμαά τ' Ex τῶν εἰρημένων 

ἀναφανέν. ἔστι ὃὲ ἀξιολογώτατον τὸ ϑεώρημα. ἔστι δὲ τοιοῦτον. ἐὰν 
Θ᾿ συλληγισαός, φησίν, ὑπάρχῃ ἀποφατιχός, εἶτα δέον ἡ τὰς προτάσεις χατα- 3 

95 σχευάσαι παρεντιϑεμένων μεταξὺ ἑἕχατέρχᾳ ὅρων, εἶτα πάλιν τὰς ἐχείνου 

τοῦ συλλογισμοῦ ἐγχατασχευάσαι προτάσεις, χαὶ τοῦτο ἐπὶ πολὺ γίνεται 

χαταπυχνουμένων μέσοις ὅροις τῶν προτάσεων, οὐχ ὡς ἄν τις ὑπολάβοι, 

ὁμοίως αὖ τε χαταφατιχαὶ αὔξονται προτάσεις χαὶ αἱ ἀποφατιχαί, ἀλλὰ 

μόναι μὲν αὔξονται at AEE oN αἱ ὃὲ ἀποφατιχαὶ οὐχέτι". ἐν παντὶ γὰρ 

80 ἀποφατιχῷ συλλογισμῷ, ἐφ᾽ ὅσον ἂν χαταπυχνωϑῶσιν αἱ προτάσεις, ἀδύνα- 30 

1 ἀυφότερα U οὖν om. R προτάσεων δύο RU Arist.: inv. ord. 

2 drotetzvuvtae R ἀλλ᾽ 2th. om. R 3) τὶ ἃ Arist.; omy U 4 zat μὴ 

om. U προπϑέσει U 5 ὅτι a: om. RU τῶν ἄλλων om. a 6 βελτίων 

ἐστί a: om. RU τοῦ αὐτοῦ a 7 post λόγον add. xat φησὶν ἃ δι᾿ ἀποφατι- 

κῶν ---διὰ χαταφατιχῶν ἃ 10 οὐσῶν χτλ. om. R 11 yevésat Arist. (sed 

yiveotar Mn) 12 παρὰ τὸ RU: tod a 13 ὡς dv al; οἷον RUa? 14 ὅτι alt. 

om. Ra 16 ἔτι RU: ὅτι a 19 αὐξομένης a ἀναγκαῖον “th. om. R 

21 post τοῦτο add. δοχεῖ μοι a ἐστιν RU: εἶναι a ἐμοὶ δοχεῖ OM. a 

22 προειρημένα a 23 ἔστι δὲ (yap R) τοιοῦτον RU: ἔχον οὕτως a 25 exa- 

gow seripsi: ἑχατέρας al: ἑχάστου RUa? 26 γίνηται fort. recte b 29 μὲν deleverim 

30 ὅσον (quod voluerat Waitz Organ. II p. X) RU: ὅσων a 
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TOV πλέον μιᾶς ἀποφατιχῆς γενέσϑαι πρότασιν. ὅπερ δοχεῖ παράδοξον εἶναι" 64r 
ἀεὶ γὰρ ἐν ἀποφατιχῇ προτάσει ἐμβαλλομένου μέσου ὅρου ἢ υείζων ῇ μ᾽ μ f > ‘ 

ἀποφατιχὴ γίνεται. οἷον ef τὸ μὲν A μηδενὶ τῷ Β ὑπάρχει, τὸ δὲ Β 
παντὲ τῷ [7 ὅτι ἣ BI πρότασις eo) μόνας χαταφατιχὰς 

΄ 

5 ποιεῖ τὰς πρηταάσεις, πρόδηλον. ἢ δὲ ἀποφατιχὴ οὐχέτι: εἰ γὰρ ϑελήσω 
δεῖξαι ὅτι οὐδενὶ τῷ Β τὸ Α διὰ aa τοῦ A, ἀνάγχη λαβεῖν ὅτι τὸ A 
οὐδενὶ τῷ Δ ὑπάρχει, τὸ δὲ Δ παντὶ τῷ ὑπάρχει: πάλιν ἐὰν δέῃ 35 
δεῖξαι ὅτι τὸ Α οὐδενὶ τῷ Δ διὰ oe τοῦ i, ἀνάγχη τὸ A μηδενὶ τῷ E 
ὑπάρχειν, χαὶ οὕτως ἐφεξῆς. πῶς οὖν φησι μὴ πλείους μιᾶς γίνεσϑαι 

10 τὰς ἀποφάσεις: λέγω οὖν ὅτι χαλῶς scales ἐν ἅπαντι συλλογισμῷ. 

‘ 
\ ’ 

ἐὰν γὰρ συνθῶμεν ὅλας τὰς προτάσεις χαὶ ποιήσωμεν ἕνα συλλογισμόν, μία 
μόνη εὑρίσχεται ἢ ἀποφατιχή, ὅτι τὸ A οὐδενὶ to BH, τὸ KE παντὶ to A, 

~ 
~ Ὺ A ΄ τὸ A παντὶ τῷ B, τὸ Β΄ παντὶ τῷ I, A ἄρα οὐδενὶ τῷ Γ, ὥστε ἢ ‘ 

5 υὲν ἀποφατιχὴ ula, at δὲ λοιπαὶ πᾶσαι i tee ὥστε πᾶς ἀποφατιχὸς 40 
15 συλλογισμός, εἴτε ἁπλοῦς εἴτε σύνϑετος, μίαν ἔχει ἀποφατιχὴν πρότασιν" 

GAN 6 μὲν ἁπλοῦς χαὶ χαταφατιχὴν μίαν, 6 δὲ σύνϑετος πλείους the χατα- 
φατιχάς. ὅπερ δὲ ἐπὶ τοῦ πρώτου σχήματος συμβαίνει, τοῦτο χαὶ ἐπὶ 
τῶν λοιπῶν συμβαίνει: πυχνουμένων τῶν συλλογισμῶν μία υὲν ἀποφατιχὴ 
» 2) AN \ ~ , ἔσται, αἱ OF λοιπαὶ πᾶσαι χαταφατιχαί. 

a pew x ‘ S \ , = 20 p. 8627 Εἰ δὴ γνωριμώτερον δι᾿ οὗ δείχνυται χαὶ πιστότερον, 45 
ὃ δείχνυται δ᾽ ἣ μὲν στερητιχὴ διὰ τῆς χατηγοριχῆς. 

ie i ~ 
΄ ἔτερον τοῦτο ἐπιχείρημα. γνωριμώτερόν ἐστι, φησί, χαὶ πιστό- 

, > cad , ~ τερον τὸ Ot οὗ δείχνυταί τι ἐχείνου τοῦ δειχνυμένου: δείχνυται δὲ 7 
μὲν ἀποφατιχὴ διὰ τῆς χαταφατιχῆς, αὕτη δὲ OV ἐχείνης οὐχέτι" 50 

25 γνωριμωτέρα ἄρα χαὶ πιστοτέρα τῆς ἀποφατιχῆς ἢ χαταφατιχὴ χαὶ 
διὰ τοῦτο χαὶ χρείττων. 

.86b30 “Ett εἰ ἀργὴ συλλογισμοῦ ἢ χαϑόλου πρότασις ἄμεσος. Ρ L4 ἵ ‘ | ρ h 

5 "Exepov ἐπιχείρημα. τῶν συλλογισμῶν, φησίν, ἀρχαί εἰσιν af ἄμεσοι 
χαὶ χαϑόλου προτάσεις, τοῦ | μὲν κατηγορικοῦ Ἷ γον ΠΡΟ ἄμεσος, τοῦ G4) 

80 ὃὲ ἀποφρατιχοῦ ἔστω νῦν ἢ ἀποφατιχὴ ἄμεσος: τοῦτο ὃέ φημι, ὅτι τῆς 
ἀποφάσεως οὐ μόνον ἢ ἄμεσος ἀπόφασις ἀρχὴ ἀλλὰ χαὶ ἄμεσος χατάφασις. 

476 Ra ὃ ποιεῖται, om. τὰς a πρόδηλον om. ἃ 6—8 ὃ ubique al: 7 RUa? 
8 tod om. R = utroque loco αἱ; 6 RUa? 9 γενέσϑαι U 11 yap a: οὖν RU 
12 ὅτι οἴη. R: fort οἷον sive (otov) ὅτι τῶν ἔθει οὐδενὶ) U é alt. Ral: 8 Ua? 
13 B—B—7—7F αἱ: J—7—8—3 RUa? 14 λοιπαὶ δὲ U 14.15 συλλογισμὸς ἀπο- 
φατιχὸς U 16 μίαν χαταφατιχήν ἃ 11 ὥσπερ Ra συμβαίνει Om. ἃ 
τοῦτο U: οὕτως R: οὕτω ἃ 20 δὲ U οὗ Arist. cf. vs. 23 et p. 290,26: ὃ RUa 
(D Md pf, pr. cn) 21 δείχνυται χτὰλ. om. R 22 φησίν ἐστι U 23 6 R 
25 χαὶ alt. om. Ra 27 ἐπεὶ U 28 post ἕτερον add. τοῦτο a dl ἀπόφασις 
RUa?: πρότασις a! post ἀρχὴ add. ἡ τῆς ἀποφάσεως al καταφατιχή 2? 

Comment, Arist. XUL8, Philop. in Anal, Post. 19 
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σι 

10 

30 

τέως οὖν τοσοῦτον εἰλήφϑω, ὅτι τοῦ ἀποφατιχοῦ συλλογισμοῦ ἀρχὴ ἣ θ4ν 
ἄμεσος ἀπόφασ'!ς: χαὶ γὰρ αὕτη ἐστὶν ἢ χυρία τοῦ συμπεράσματος: ἀεὶ 
γὰρ τῇ χείρονι τῶν pees ἕπεται τὸ συμπέρασμα. εἰ τοίνυν αἵ μὲν 
τῶν ee ἀρχαὶ αὗται, ἔστι δὲ ἢ πα τ τ προτέρα τῇ φύσει 
τῆς ἀποφατιχῆς χαὶ γνωριμωτέρα (μὴ γὰρ οὔσης τῆς κι οὐδὲ 

ἢ es ἔσται" EOtt ¥ (20 ἢ μὲν χαταφατιχὴ ἕξις τις, ἢ δὲ ἀποφατιχὴ 
g τῆς στερήσεως, χαὶ μὴ οὔσης Stew: οὐδὲ 

ἐν γὰρ στέρησις ἕξεώς ἐστι στέρησις. STC = “ MQ “ὙΥ fa) 5 VV a a Ox [Ὁ] 
CS) 

ΕΣ Tay ἢ a A Q 1 = Ἔ 
x 7 ΄ - p \ 

σεως ἕξις: ὥστε προτέρα τῇ φύσει ἣ ἕξις χαὶ 
“5 > , > \ 

Ἢ δὲ ἕξις οὐχέτι ἐστὶ ote 

τῷ χρόνῳ, χαὶ διὰ τὴν ἕξιν χαὶ ἢ τῆς ἕξεως στέρησις γνώριμος), ὥστε ““ XE RAS) WAL ὑ οὐ] ᾿ S  "“"» sss Spores ριμης), Φ 

> εἰ προτέρα ὑὲν χαὶ γνωριμωτέρα ἢ χαταφατιχὴ τῆς ἀποφατιχῇς, ἢ δὲ ἐχ 

προτέρων χαὶ γνωριμωτέρων ἀπόδειξις χρείττων τῆς μὴ ἐχ τοιούτων, 
Pp? 

ξί χρείττων ἄρα ἢ χαταφατιχὴ ἀπόδει OTL τῆς ἀποφατιχῆς. 

_ 
p. 86635 Kat προτέρα ἣ xatagacis, ὥσπερ xat τὸ εἶναι τοῦ μ 

εἶναι. 
» 

Τὸ εἶναι τοῦ μὴ εἶναί φησι. τουτέστι τὴν ἕξιν τῆς στερήσεως [Ὁ 5 μ fe OF "4 , SUL fi ες: tis tEp SWS. 

~ ‘A wv 5 ~ , 

τοῦ γὰρ μὴ ὄντος οὐχ ἔστιν ὅλως γνῶναί tt: οὐδὲ γὰρ τούτου ἀπόφασιν 

γνῶναι δυνάμεϑα: εἰ γὰρ μὴ γνῶμεν 6 τι σημαίνε! ἱπποχένταυρος ἣ τρα- 
>> ΄ > ~ 7 ᾿ ~ 

yéhupos, οὐδὲ τὴν τούτου ἀπόφασιν γνῶναι δυνάμεϑα. ὥστε χαὶ ἐπὶ τῶν 
, 7 2 ~ A ~ ~ 

τοιούτων, λέγω δὴ τῶν μὴ ὅλως ὑφεστώτων, δεῖ χατὰ γνῶσιν προ- 
, 

ητήσασϑαι τὴν χατάφασιν τῆς ἀποφάσεως, ἵνα εἰδείημεν χαὶ τί ἐστιν ὃ 

ἀποφάσχομεν. 

p. 86637 "Ect ee ἄνευ Yap τῆς δειχνυούσης οὐχ 
ἔστιν ἣ στερητι χή. 

Τοῦτο τὸ αὐτό ἐστι τοῖς πρὸ αὐτοῦ. εἶπε γὰρ χαὶ ἄνω ὡς ὅτι γνωρι- 
MOTE soy δι᾿ οὗ δείχνυταί τι, δείχνυται ὃὲ οὐ διὰ τῆς ἀποφατιχῆς ἣ xata- 
Ἔ 

ατιχή, ἀλλὰ διὰ ταύτης ἢ anoga a δείχνυται: ἀρχοειδεστέρα ἄρα 7, 
J προσ: το ἢ χαταφατιχὴ τῆς ἀποφα- 

-G 
~ ὅτ 

ihe 
> δ 

χαταφατιχή. χαὶ TaAw ἐφεξῆς, 

τιχῆς, ὥσπερ χαὶ τὸ εἶναι τοῦ μὴ εἶναι. 

p. 8721 ᾿Επεὶ δ᾽ ἢ χατηγοριχὴ τῆς στερητιχῆς βελτίων, δῆλον 

ὅτι χαὶ τῆς εἰς τὸ ἀδύνατον ἀγούσης. 

> ~ ‘ ~ , 7 

Μετῆλϑεν ἐπὶ τὸ τρίτον τῶν προβλημάτων, λέγω δὴ ὅτι ἣ ἐπ εὐϑείας 

] 

10 

20 

25 

οὖν a?: νῦν RUa! τοῦτο a τοῦ OM. a 7 στερήσεως om. R 12 γνωρι- 

μωτέρων---προτέρων ἃ ἀποδείξεων U 16 τουτέστι RUa?: ὥσπερ a! i 

20 

20. 2 

om. 

ὅλως al: χαὶ ὅλως 7 (εἰ R) μὴ RUa? 18 ὅ τι Ra: τί U 19 δυνησόμεϑα ἃ 

τοῦ 

ὑφεστώτων ὅλως RK ante χατὰ add. zat RU: om. ἃ post χατὰ add. τὴν a 

L 

τιχῆς Ra δείχνυται om. Ra 

21 προὐφεστᾶνα! a 25 ταυτόν a ἄνω] p. 86> 27 26.27 ἣ καταφατιχὴ 

R 27 ταύτης U: τῆς Ra ἡ ἀποφατιχὴ Scripsi: 4 χαταφατιχὴ U: χαταφα- 
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> ΄ , ~ 5 tar \ ΄ - ‘ ΕῚ " » ἀπόδειξις χρείττων τῆς εἰς ἀδύνατον. χαὶ συγχρίνει νῦν τὴν ἀποφατιχὴν b4v ‘ 

. 2 τι , eS >> , re ~ > > τὴν ἐπ΄ εὐθείας τῇ δι΄ ἀδυνάτου αὐ εἰ γὰρ de ἰχϑείη ἡ ἀπο- 30 
φατιχὴ (ἢ) ἐπ᾽ εὐϑείας τῆς δι᾿’ ἀδυνάτου χρείττων, ἔστι δὲ χρείττων τῆς ἀπο- 

- 

φατιχῆς F χαταφατιχή, ex πολλοῦ δῆλον ὅτι τοῦ περιόντος χαὶ ἣ χατα- 
» 2 >) > 

ρ 
, \ » 

ε Ἢ: ETELOT) οξς οὐχ 
Ny ΄ Cie) > ΄ ~ I aa , 

φατιχὴ ἥ ἐπ εὐθείας τῆς δι ἀδυνάτου χρείττων ἂν or 

ἐνδέχεται γνῶναι ποτέρα χρείττων τὸν μὴ εἰδότα τίνι ἀν Een 
> πρότερον, φησίν, αὐτὸ τοῦτο ἐπισχεψώμεϑα, τίς ἢ πρὸς ἀλλήλας αὐτῶν 

διαφορά. πάλιν δέ, ἐπειδὴ τοῦτο γνῶναι οὐχ οἷόν τε τὸν μὴ εἰδότα τί 
ως ἐστὶ τούτων ἑχάτερον, διὰ τοῦτο πρῶτον ἐχτίϑεται τίς τέ ἐστιν 8 

~* A 5 5 ~ 

Ν ὶ 

10 ¥ ἐπ᾽ εὐϑείας δεῖξις χαὶ τίς ἢ δι᾿ ἀδυνάτου. χαὶ ἐνταῦϑα λοιπὸν ἐν αὐτῇ 
τῇ ἐχϑέσει τούτων ἁπαξάπαντες οἱ ἐξηγηταὶ ἐπελάβοντο τοῦ ᾿Αριστοτέλους f 
ὡς χαχῶς τὸν διὰ TOD ἀδυνάτου ἐχε ιϑεμένου συλλογισμόν. ἡμεῖς οὖν 
πρῶτον μὲν ἐχϑώμεϑα τόν te ἐπ᾽ εὐϑείας χαὶ τὸν δι᾿ ἀδυνάτου, ὡς αὐτὸς 
ἡμῖν ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν []ροτέρων ἀναλυτιχῶν παραδέδωχεν- εἶτα ἐχϑώ- 

15 peda χαὶ τὰ ἐνταῦϑα αὐτῷ εἰρημένα, καὶ τρίτον τὰς αἰτίας, ἃς εὐλόγως 

ἐπιφέρουσι τοῖς ἐνταῦϑα εἰρημένοις εἰ ἐξηγηταί: χαὶ μετὰ ταῦτα εἴ τινα 40 
> τὸ AC > ry > ΄ y + ΕΟ eS Ty δυνάμεϑα ἀπολογίαν ὑπὲρ ᾿Αριστοτέλους ἐπινοήσομεν. ἔστιν οὖν ἐπ᾽ εὐϑείας 

S is ~ ~ σ ~ , δεῖξις ἢ διὰ τῶν τριῶν ὅρων, ἐπὶ μὲν τοῦ πρώτου σχήματος τὸν μὲν 
Lad ~ ~ δι ἵ ~ b Ge > μείζονα τοῦ μέσου χατηγοροῦσα τὸν δὲ μέσον τοῦ ἐλάττονος: οἷον τὸ A 

~ ~ ἊΝ wv >) ‘ ~ » 5 a ~ 

20 οὐδενὶ τῷ B, τὸ Β παντὶ τῷ Γ, τὸ A ἄρα οὐδενὶ τῷ [> ἐπὶ δὲ τῶν 

λοιπῶν χατὰ τὸν εἰρημένον τρόπον ἐν τοῖς περὶ τῶν τριῶν σχημάτων. 
΄ x ν᾿ > > 5 γ ml. TINY τον \ ~ 1 

wsv οὖν ἐπ᾽ εὐϑείας αὕτη. εἰ δὲ βουληϑῶμεν, ὅτι τὸ οὐδενὶ τῶν | Yeah i i ? 
, 35 ΄ ~ τ 7 
ee δι ἀδυνάτου δεῖξαι, λαμβάνομεν τὸ ἀντιχείμενον τῷ συμπε- 45 

΄ 

ὗ 

ράσματι, λέγω δὴ τὸ τινὶ τῶν I ὑπάρχειν τὸ A, ὡς ἀληϑές: εἰ γὰρ 
Ee 

> ~> ~ a) of ΄ » Qi X ΄ + a 25 ψεῦδος τὸ μηδενὶ τῶν [᾿ ὑπάρχειν, ἀληϑὲς τὸ τινί. λαμβάνομεν οὖν ὅτι 
τὸ A τινὶ τῶν [᾿ ὑπάρχει, χαὶ χεχρήμεϑα ταύτῃ. ὡς ἐλάττονι προτάσει. 

τὰ ἔξωϑεν προσλαμβάνομεν ἑτέραν πρότασιν χαϑόλου χαταφατιχήν, οἷον 
Ἁ 

εἶ 

ὅτι τὸ Δ παντὶ τῷ A> τὸ EA τινὲ τῶν D> χαὶ συνάγεται ὅτι τὸ Δ τινὶ ὃ 
Μ - ~ ¢ 4 ΓΞ Ξε cd 

ἔστω οὖν τοῦτο ὁμολογουμένως ψεῦδος χαὶ ἀδύνατον, ὡς δείξομεν τῶν |’. 

80 χαὶ διὰ τῶν παραδειγμάτων. πόϑεν οὖν συνήχϑη ψεῦδος, ὅτι τὸ Δ τῷ I’ 50 
Ἃ 

ὑπάρχει; διὰ τὸ σχῆμα 7% διὰ τὰς προτάσεις, ual τῶν προτάσεων 
A 

ι 

A ee ate SENS x Pee a χὰ Ve τα ὦ pees ας \ \ εν ἢ διὰ τὴν μείζονα ἢ διὰ τὴν ἐλάττονα ἣ χαὶ δι’ ἀμφοτέρας. τὸ μὲν οὖν 

| post ἀδύνατον add. ἀπαγούσης a 2 τὴν Scripsi: τῆς Ua: om. R διὰ τοῦ Ra 
ἀποφατιχῇ delevi 3.4 ἡ καταφατιχὴ τῆς ἀποφατιχῆς, δῆλον ὅτι ἐχ πολλοῦ a 4 ἡ 
alt. om. R 8 δὲ τοῦτο ἐπεὶ οὐχ οἷόν τε γνῶναι τὸν a 12 τὸν δι᾽ ἀδυνάτου, sed 
post ἐχτιϑ. a ἐχτιϑέμενον R 13 te om. a 14 ἐν τῷ Gevt. τῶν Προτ. ἀναλ.] 
ce. 11 p. 61418 sq. 14.15 ἐχϑησόμεϑα U 15. 16 εὐλόγως Goxodaw ἐπιφέρειν οἱ al 
17 δυνησόμεϑα ἡμεῖς a ἐπινοήσασϑαι a post οὖν add. ἡ U 19 post μέσου 
add. px U 21 ἐν tots περὶ τῶν τριῶν σχημ.} Anal. Pr. I 5. 6 22 βουληϑείημεν a 
τῷ 7 Ra 23 διὰ τοῦ ἀδυνάτου Ra τὸν ἀντιχείμενον ἀντιφατιχῶς τῷ ἃ 24 τῷ 
(post 67) U τῶν RU: τῷ a ὑπάρχει R 25 τῷ 7a ante ai. add. τὸ δ᾽ R 
28 τῷ 7 itemque vs. 29 ἃ zat om. U ὃ alt. Ua: a R 29 ἔστιν ἃ: ὥσπερ U 
Ψεῦδος ὁμολογουμένως ἃ 80 ψευδῶς Ua 30.31 τινὶ τῷ 7 ἃ ol χαὶ ‘ 

5 

εἰ διὰ τὰς προτάσεις al 32 ἢ primum om. Ra! 32. p. 292,1 ἀλλὰ μὴν τὸ σχῆμα 
ὑγιές al 32 οὖν om. R 

19* 
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) 0 σχῆμα ὑγιές. ἀλλὰ μὴν χαὶ ἢ μείζων πρότασις ἢ AA ἀληϑὴς εἶναι. ὑπό- 

ται" ἀληϑῇ γὰρ εἰλήφαμεν. λείπεται ἄρα τὴν ἐλάττονα ψευδῆ εἶναι" 

ἀδύνατον γὰρ ἣν τοῦ σχήματος ἐρρωμένου ὄντος χαὶ ἀμφοτέρων οὐσῶν 

ἀληϑῶν τῶν προτάσεων ψεῦδές τι συναχϑῆναι. εἰ οὖν διὰ τὸ ὑποϑέσϑαι 

5 τὸ | A τινὶ τῶν [ ὑπάρχειν συνήχϑη ὅτι τὸ Δ τινὶ τῶν I, τος = ὑδῖ 

τὸ ὅτι τὸ Δ τινὶ τῶν IL’ ὑπάρχει; ψεῦδος ἄρα χαὶ τὸ A τινὶ τῶν [᾿ ὑπ ἄρ- 

χειν. εἰ ὃξ τοῦτο ψεῦδος, ὌΠ ἄρα τὸ μηδενὶ ὑπάρχειν. ἐδείχϑη, οὖν 

διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς τὸ προχείμενον διὰ δύο συλλογισμῶν, xaty- 

γοριχοῦ τε “AL ὑποϑετιχοῦ. τοῦ χατηγοριχοῦ προσυλλογισμοῦ ὄντος. τοῦ δὲ 
| | ἱ 9 

or 10 ὑποϑετιχοῦ αὐτὸ τὸ προχείμενον συνάγοντος [ἀδύνατον]. ὃ μὲν γὰρ χατη- 

γοριχὸς τοσοῦτον μόνον συνήγαγεν, ὅτι τὸ Δ τινὶ τῶν [᾿ ὑπάρχει. 6 δὲ 
ε re ᾿ ~ ~ \ , > 5. ON \ \ ~ Ὕ 

ὑποϑετιχὸς Ἐρθ 7}: τοῦτον τὸν τρόπον’ εἰ ἀληϑὲς τὸ A τινὶ τῶν | 

ὑπάρχειν, ἀληϑὲς ἔσται καὶ τὸ A τινὶ τῶν [᾿ ὑπάρχειν, ὅπερ συνήγαγεν 

ὃ χατηγοριχὸς συλλογισμός: ἀλλὰ μὴν ψεῦδος τὸ ἑπόμενον. χαὶ τὸ ἡ γού- 

15 μενον ἄρα: οὐχ ἄρα τινὶ τῶν I’ ὑπάρχει τὸ ἀ οὐδενὶ ἄρα, ὅπερ ἔδει 

i ἔστω δὲ χαὶ ἐπὶ παραδειγμάτων ὃ λόγος ἡμῖν σαφέστερος. ὑὕπο- Sn 5 oO oa ny R - H 

χείσϑω γὰρ δεῖξαι Ov ἀδυνάτου ὅτι λίϑος οὐδενὶ ἀνθρώπῳ ὑπάρχει. λαμ- 10 
βάνω οὖν ὅτι τινὶ ἀνθρώπῳ λίϑος ὑπάρχει, εἶτα ἔξωϑεν μείζονα πρότασιν 
χαταφατιχὴν χαϑόλου, οἷον ὅτι ἄψυχον παντὶ λίϑῳ ὑπάρχει" ἀλλὰ μὴν χαὶ 

20 λίϑος τινὶ ἀνθρώπῳ ὑπάρχει" ἄψυχον ἄρα τινὶ ἀνϑρώπῳ ὑπάρχει. τοῦτο 

ὲ ψεῦδος ual ἀδύνατον (av) δι᾿ οὐδὲν ἕτερον ἢ διὰ τὴν ἐλάττονα πρότασιν τὴν 

λέγουσαν ᾿λίϑος τινὶ ἀνϑρώπῳ᾽. συνήχϑη οὖν ὅτι, εἰ λίϑος τινὶ ἀνϑρώπῳ 

ὑπάρχει. χαὶ ἄψυχον τινὶ ἀνθρώπῳ ὑπάρχει: ἀλλὰ μὴν τὸ ἑπόμενον 

ψεῦδος" χαὶ τὸ ἡγούμενον dpa οὐδενὶ ἄρα ἀνθρώπῳ λίθος ὑπάρχει. εἰ οὖν 15 

ἀποφατιχὸν εἴη τὸ ὀφεῖλον δειχϑῆναι, ἢ παραλαμβανομένη ἔξωϑεν πρότασις Ww σι 

χαϑόλου χαταφατιχὴ ὀφείλει εἶναι χαὶ μείζων: τὸ γὰρ ἀντιχείμενον τῷ 

χαϑόλου ἀποφατιχῷ μεριχόν ἐστι χαταφατιχόν, ὅπερ ἐν τῇ πον πάντως 

τετάξεται προτάσει. εἰ δὲ χαταφατιχὸν εἴη τὸ δειχνύμενον, εἰ μὲν μεριχὸν 

ein, λέγω δὴ ὅτι τινὶ ὑπάρχει, ἢ προσλαμβανομένη ἔξωϑεν χαταφατιχὴ 

80 μὲν ὁμοίως ἐστίν, ἐλάττων δὲ πάντως πρότασις (xat) διὰ τοῦτο ἀδιάφορον, 20 
y 

εἴ 
ἀποδεῖξαι δι᾿ ἀδυνάτου, τὸ ἀντιχείμενον χαϑόλου ἐστὶν ἀποφατιχόν: ἀνάγχη 

εὶ = χαϑόλου εἴη εἴτε μεριχή. τῷ γὰρ μεριχῷ χαταφατιχῷ, ὅπερ θέλομεν 

1 ἡ μείζων om. al ἡ ὃ Ua?: ἡ a8, sed ante πρότασις al! 2 post yap add. 
ταύτην ἃ 4 τῶν προτάσεων ἀληϑῶν ἃ Ψεῦδός ἃ 5 τῷ 7 utrobique a 

τινὶ τὸ ὃ U 6 τὸ primum om. ἃ. τὸ ὃ post 7 colloc. a τῷ ¥ utrobique a 

ὑπάρχει a: ὑπάρχειν RU 8 post εἰς add. τὸ a 9 et 10 ὑποϑετιχοῦ RUa?: ἀπο- 

φατιχοῦ a} 10 τὸ προχείμενον αὐτὸ a ἀδύνατον delevi 11 τοῦτον ἃ 

τῷ 7 a 12 ἀποφατιχὸς a! 12.13 τῷ Ὑ ὑπάρχει a 13 ἔσται om. U τῷ 7 

itemque vs. 15 a 15 a seripsi: 6 libri 16 ἔσται R ἡμῖν ὃ λόγος a 
17 et 18 ante λίϑος add. ὁ ἃ 20 ἀψυχον---πάρχει om. U 21 ov addidi 

post λέγουσαν add. ὅτι a 24 οὐδενὶ ἄρα RUa?*: ὅτι al 28 τάξεται a post 

μὲν add. οὖν U 30 ἔσται conicio ef. p. 293, πάντως πρότασις RU: πρότασις 

πάντως αὕτη ἔσται ἃ χαὶ addidi an ἀδιάφορος" ef. p. 299,2 31 χαϑόλου — 

μεριχὴ a: inv. ord. RU 32 ἀποδεῖξαι post δι᾿ ἀδυνάτου colloc. U: δεῖξαι a ! ς 
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οὖν τοῦτο usitova γενέσϑαι πρότασιν. ὥστε ἢ Up MT ee coy χατα- 65¢ 

φατιχή τε χαὶ ἐλάττων ἔσται, ὅπερ εἴπομεν, ἀδιάφορος δὲ εἴτε χαϑόλου εἴτε 

μεριχή. εἰ 6&8 τὸ ἀποδειχνύμενον χαϑόλου εἴη χαταφατιχόν, ἢ μὲν ἔξωϑεν 

mposhauBavougyy πάλιν χαϑόλου ἔσται χαταφατιχή, οὐχέτι μέντοι διὰ 
τοῦ πρώτου σχήματος ἐνδέχεται συλλογίσασϑαι" ἢ γὰρ ἀντιχειμένη τῇ 2% bs | 

» - , 5 3 ΄ \ Vv se > 7 aA! \ 

ἀληϑεῖ μεριχή ἐστιν. ἀποφατιχή, xat οὔτε μείζων εἶναι δύναται διὰ τὸ 
» ΄ > ΄ , > ΄ 

ψεριχὴ εἶναι οὔτε ἐλάττων, διότι ἀποφατιχή. γίνεται οὖν ὁ χατηγοριχὸς 
J 4 / s , ΄ 

συλλογισμὸς 7 ἐν δευτέρῳ ἣ ἐν τρίτῳ σχήματι. 
"7, X 6 

I'fs wey οὖν 

5 
Ss 

>) 
Ξ ~— 

τ 
΄ ΄ a 2 > ΄ v 

στιν ἢ ἐπ᾽ εὐϑείας χαὶ tic ἢ Gt ἀδυνάτου, εἴρηται. 
¢ . , a. 3 ΄ 7 X > > + ¢ ΄ 3 ~ ΄ Ἁ 

ξ : \ “τι ξ CT εὐὐειὰς © τσ TOOTSO ve 10 διαφέρουσι δὲ ἀλλήλων, ὅτι ἢ μὲν ἐπ᾽ εὐθείας 2x τῶν προτέρων τὰ ὕστερα 

συλλογίζεται (ἐχ γὰρ τῶν προτάσεων τὸ συμπ το) ἢ μέντοι δι᾿ ἀδυνάτου Ξῖν i 

ἐχ τῶν ὑστέρων τὰ πρότερα" τῷ 149. ψευδὲς εἶναι τὸ συμπέρασμα ἀναιρεῖ 
A \ \ ΄, ΄ \ \ 5 ~ \ a \ - χαὶ τὴν πρότασιν. ἣ μὲν γὰρ ἐπ᾽ εὐθείας διὰ τοῦ τὸ μὲν A μηδενὶ τῷ 30 

΄ ΄ \ \ \ ~ 1 ΄ “ \ bY \ ~ Ὕ 

Β ὑπάρχειν χαὶ τὸ Β παντὶ τῷ [᾿ συνήγαγεν ὅτι to A οὐδενὶ τῶν I’. 
¢ ΄ ‘ a>) 3D , , \ 5 ‘4 4 5 / \ , ar 

15 ἢ μέντοι δι᾿ ἀδυνάτου πρότασιν τὸ ἀντιχείμενον τούτῳ ἐποίησε, λέγω δὴ 
\ \ ~ ᾿ \ τιν, ΄ - σ ‘ 7 

τὸ A τινὶ τῶν I’, χαὶ éx ταύτης χαὶ ἑτέρας προτάσεως, τῆς AA, ὅτι τὸ Δ 

παντὶ τῷ A, ὡς ἐξεϑέμεϑα, συνάγουσα dott τὸ Δ τινὶ τῶν [" ὑπάρχει, τῇ 
ἀναιρέσει τοῦ σα nee τούτου ἀνεῖλε χαὶ τὴν πρότασιν. ὥστε ἐχ 

α συνήγαγεν. χατὰ φύσιν γὰρ πρῶται τοῦ συμ- εὶ = a 
aS 
ΞΡ a 

2) 

~ ¢ , 

τῶν ὑστερῶν 

΄ ΄ ~ , ΄ Ye) b) , ~ ὡ ) ~ 

20 περάσματος al προτάσεις.. χαὶ διὰ τοῦτο χρείττων ἢ Ex εὐθείας τῆς δι 3 
a. ~ 9 ~ , 

ν ἐχ τῶν ὑστέρων 
, , νὴ cr δι ar 

ἀδυνάτου, διότι 7% ὑὲν ἐχ τῶν προτέρων TH ὕστερα, 7 GE 
yp) “» > ~ 

én εὐϑείας ὃ βούλεται ἐξ ἀρχῆς συλ- 
΄ ἊΝ ΓΟ] +> 5» \ > ‘4 > 

OF οἱ αδυνατοῦυ συλλογί (ζεται υὲν ες ἀρχῆς TO EVAVTLOVY οὐ ~ 
- 

- ao a R - ὧ x 

. , ΄ ar Δ ¢ ‘ Ν ἊΣ ΠΝ 

βούλεται. ave λοῦσα GE ὃ OUVETEDAVEY ἐπάνεισιν STL τὸ TOOXKELWEVOY (διὸ 
\ 72 - ~ τς oa \ Ἂς pda "τᾷ ‘ o ΄ 

χαὶ χύχλῳ δεῖξις χαλεῖται, διότι χύχλον τινὰ περιέρχεται), χαὶ ὅτι ἢ μὲν lo or 

ἁπλῆ, 1 6& GV ἀδυνάτου μιχτὴ ex χατηγοριχοῦ χαὶ ὑποϑετιχοῦ. εἰ δὲ 
, ‘ ‘ Q_w Ὁ wv 

συμβαίνει ποτὲ χαὶ τὴν ἐπ᾽ εὐθείας δεῖσϑαι ὑποϑέσεως (ἔστι γὰρ ὅτε τινὰς 40 
- ΄ - oy ~ > ? 3 SEN 

τῶν προτάσεων Gv ὑποϑετιχῶν συλλογισμῶν πιστούμεϑα), ἀλλ᾽ οὐχ ἀεὶ 
~ lA 5 \ 4 ~ a) ὟΝ , ἐν στο Ἂ ~ Niece 

TOUTO συυβαίνει" ἐπὶ WEVTOL τῶν OL GOVVATOD ἄξει Οἷα χατηγόρίχου AGL UTO- 

’, . 2 ΄ 

uv οὖν ἐχ τῶν ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν []ροτέρων ἀναλυτιχῶν 

μένων λαβόντες ἐξεϑέμεϑα τόν τε δι’ ἀδυνάτου συλλογισμὸν 

χαὶ τὸν ἐπ᾿ εὐθείας. αὐτὸς μέντοι ἐνταῦϑα ὁ ̓ Δριστοτέλης ἄλλως τούτους 

ἐχτίϑεται. λαβὼν γὰρ τρεῖς ὅρους, A, B, I’, εἶτα ἐχϑέμενος τὸν ἐπ᾽ 45 
35 εὐθείας συλλογισμόν, ὅτι τὸ A τῷ B οὐδενί, τὸ δὲ Bw 1" παντί, τὸ ἃ 

2 τε---οἰἴπομεν RUa?: μὲν ἔσται al 4 ἔσται ἃ: ἔστι RU 6 δύναται εἶναι ἃ 

7 διότι RU: διὰ τὸ ἃ 8 ἢ prius om. ἃ 9 post εὐθείας add. δεῖξις a 

10 τὰς ὑστέρας U 11 προτέρων R 12 τὸ γὰρ R 13. 14 τοῦ μηδενὶ τῷ | 

τὸ ἃ bedayewy a 14 τῷ (post οὐδενὶ) a 15 πρότασιν scripsi: πρότασις libri 

17 συνήγαγεν a τῷ (post τινὶ) a post ὑπάρχει add. χαὶ ἃ 18 τούτου om. R 

21 προτέρων ἃ: πρώτων RU 23 ὃ καὶ 24 ἀναιροῦσα a 26 εἰ yap conicio 

21 τῆς B® 91 προτέρων ἃ: πρώτων RU 33 ἐνταῦϑα post ὁ ἀριστοτέλης colloc. a: 

ἐντεῦϑεν R 3d. 84 ἐχτίϑεται τούτους a 94. ἐχτιϑέμενος καὶ 35 οὐδενὶ 
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΄ ov ᾿Ξ Ὕ "ἙΝ τος - »ο»ν» ΄ σ > ΄ x \ yer tos 

ἄρα τῷ [" οὐδενί, ἐπὶ τῶν αὐτῶν τούτων ὅρων ἐχτίϑεται καὶ tov δι᾿ ἀδυ- 
΄ ΄ Vv ΄ i al ~) > ~ oF Ning otf ~ +> fe Ξ 

νάτου. ἔστω γάρ, φησίν, ὀφεῖλον δειχϑῆναι ὅτι τὸ A τῷ B οὐδενὶ ὑπάρχει 65 
δι’ ἀδυνάτου, οὐχέτι τὸ συμπέρασμα, ὅπερ ede: δειχϑῆναι ἐπ’ εὐϑείας, 
δ ΤᾺ \ Ne nin ὥ- ὙΦ ᾿ “ , 5 ΑΒ > Ὁ δειχνὺς χαὶ διὰ τοῦ ἀδυνάτου, ἀλλὰ τὴν μείζονα πρότασιν τὴν AB. εἰ οὖν, 

΄ , 5 5 \ \ \ > \ ~ ΄ , 5 \ v \ 

5 φησί, μή ἐστιν ἀληϑὲς τὸ τὸ A μηδενὶ τῶν B ὑπάρχειν, ἀληϑὲς ἄρα τὸ 

ὑπάρχειν τῷ Β τὸ Α’ ἀλλὰ uty χαὶ τὸ Β τῷ I ὑπῆρχεν: συνάγεται 50 

ἄρα ὅτι τὸ A τῷ I ὑπάρχει. τοῦτο οὖν ἔστω, φησίν, δ τς 

ψεῦδος χαὶ ἀδύνατον, ὅπερ συνήχϑη οὐ διὰ τὸ τὸ B ὑπάρχειν τῷ [" 
~ \ ¢ , >) C , , ‘ a \ AY Ἁ - ξ΄ ΄ i. 

(τοῦτο γὰρ ὑπόχειται ἀληϑές) ἀλλὰ διὰ τὸ τὸ A τῷ B ὑπάρχειν. εἰ οὖν 

10 διὰ τοῦτο συνήχϑη ὅτι τὸ A τῷ [" ὑπαρ εν Ψεῦδος ὃξ τοῦτο, ψεῦδος ἄρα 
σ΄ V> >_~- 

χαὶ TO ὑπάρχειν τὸ A τῇ Β’ ἀληθὲς ὁ ἄρα τὸ υὴ ὑπάρχειν, οπερ SOEt OELCAt. 
>) 

Οὕτω μὲν οὖν 6 ᾿Αριστοτέλης. ἐγχαλοῦσι 68 αὐτῷ οἱ ἐξηγηταὶ 
πρῶτον μὲν τὸ μὴ ἐπ᾽ αὐτοῦ τοῦ συμπεράσματος, ὅπερ ἤδη εἶπον, ποιή- GY 
σασϑαι τὴν Gt ἀδυνάτου δεῖξιν GAN ἐπὶ τῆς προτάσεως. ee πῶς, 

15 φασί, λέγεις τὸ A ὑπάρχειν τῷ B, πότερον τινὶ ἣ παντί; εἰ μὲν γὰρ τινί, 
SUI NED ποιεῖς τὸν συλλογισμόν " Hepes γὰρ ἢ ‘diet et Os δ 

ὑπάρχειν ἀντὶ τοῦ παντὶ ὑπάρχειν λήψῃ, οὐ συνάγεις ὃ τος ἔστω γὰρ 

τὸ A wo B παντί, (τὸ δ΄ τῷ {παντί χαὶ τὸ \ τῷ [᾿ παντί: xat ἔστω 
τοῦτο ψεῦδος χαὶ ἀδύνατον συναχϑὲν διὰ τὸ λαβεῖν τὸ A τῷ B παντὶ 5 
Cc , 5 aa ~ - σ \ ~ \ c , , Ὁ σ 

20 ὑπάρχειν. εἰ οὖν τῷ λαβεῖν ὅτι τὸ A tH B παντὶ ὑπάρηξι συνήχϑη ὅτι 

τὸ A τῷ [᾿ παντί, τοῦτο δὲ ψεῦδος, ψεῦδος ἄρα χαὶ τὸ τὸ ἃ παντὶ τῷ B 

ὑπάρχειν. εἰ οὖν τοῦτο ψεῦδος, a ἀντιχείμενον ἀληϑὲς ἔσται, λέγω δὴ 

τὸ οὐ παντί’ οὐ τοῦτο δὲ ἣν ὃ ἐβουλόμεϑα δεῖξαι, ἀλλ᾽ ὅτι τὸ A οὐδενὶ 
τῶν B ὑπάρχει. 

ε 

25 ‘A μὲν οὖν ἐγκαλοῦσι τῷ λόγῳ εὐλόγως of ἐξη Te ταῦτά ἐστι. ἔστι 
υέντοι ἀπολογήσασϑαι ὑπὲρ ᾿Αριστοτέλους τοῦτον τὸν τρόπον. ὅτι ὃν τρόπον 

τὴν διαφορὰν τῶν τριῶν σχημάτων ἐν τῷ πρώτῳ τῶν ᾿Αναλυτιχῶν 10 

ἐνδείξασθαι ἡμῖν βουλόμενος τος παρέλαβε ee ἐπὶ μὲν τοῦ 
πρώτου σχήματος τὸ A, B, I’, ἐπὶ δὲ τοῦ δευτέρου τὸ M, N, &, ἐπὶ 6} ’ 5 

30 ὃς tod tpttov τὸ Tl, P, 3, οὕτως: ἐνταῦθα, ta vselenrat ἡμῖν ἐπὶ 
~ 5 ~ a \ ΟῚ 5 , \ \ a? a5 , a 

τῶν αὐτῶν ὁρῶν τὴν ST εὐϑείας χαι τὴν οἱ αουνᾶατοῦυ το oe TOUTO 

> 4 σ Vv 

οὗ προσέλαβεν ἕτερον ἔ ny cwiey ὅρον. χαὶ γὰρ ἐπειδὰν τ 
χαὶ ἐπ᾽ εὐϑείας χαὶ δι᾿ ἀδυνάτου δεῖξαι ϑελήσωμεν, οὐδένα τὸ πον 
λαμβάνομεν ὅρον ἐπὶ τῆς δι᾿ ἀδυνάτου, ἀλλ᾽ οἷς ἐχρησάμεϑα ἐν τῇ ἐπ᾽ 15 

1 οὐδενὶ τῷ 7 ἃ 2 τὸ ἃ δειχϑῆναι ὅτι ἃ 5 τὸ alt. om. R τῷ Ba 5.6 ἄρα 

τῷ β τὸ ἃ ὑπάρχειν ἃ 6 τῶ β τὸγ Κὶ Ta τὸγ αὶ 8 τὸ alt. om. R 

11 τὸ ἃ tH B ὑπάρχειν U 13 δι᾿ ἃ 15 τῷ 8 ὑπάρχειν a 18 τῶ β--χαὶ 

τὸ ἃ om, U τὸ β8--παυτί addidi χαὶ---παντί om. R ἃ alt. al: β a? 

ἔστω Ral: μεῖζον Ua? 19 post τοῦτο add. to R 20 τῶ prius U: to Ra 

21 πὸ alt. om. R 24 τῷ β a 25 εὐλόγως RUa?: δοχοῦντες εὔλογα λέγειν al 

ἔστι --90 τρόπον RUa?: ἃ δ᾽ ὑπὲρ ἀριστοτέλους ἡμῖν ἀπολογήσασϑαι πρόχειται, οὕτως ἔχουσιν a! 

21 ἐν τῷ πρώτῳ τῶν ᾿Αναλ.] ο. 4—6 29 τὸ prius om. U τοῦ δευτέρου δὲ R τὸ 

alt. a: om. RU 30 τὸ om. U ante ἐνταῦϑα add zai Ra O2 οὐ προσέλαβεν a: 

οὐχ ἔλαβεν RU ἕτερον om. U: post ἔξωϑεν colloc. ἃ 
4 
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» , , ~ > ~ 5 ~ . ban} , , . Υ εὐϑείας δείξει, τοῖς αὐτοῖς χρησόμεϑα χαὶ ἐν τῇ δι᾽ ἀδυνάτου, τὴν τάξιν 65Y 

μόνον αὐτῶν aust ee τὸ γὰρ ἀντιχείμενον τοῦ συμπεράσματος λαβόντες 
χαὶ προσϑέντες αὐτῷ μίαν τῶν προτάσεων οὕτω τὴν λοιπὴν ἀναιροῦμεν. 

» v \ \ ~ \ \ ~ Τὺ \ y 95) 7 +h 
οἷον ἔστω τὸ παντὶ τῷ B, τὸ Β παντὶ τῷ Γ΄, χαὶ χατ᾽ ἀλήϑειαν συνάξεις 

>] . bit , ΝΗ ν 
‘ \ ~ Ἢ σ X τ ΄ ? ) 5 τὸ A παντὶ τῷ 1. οὕτω μὲν οὖν ἢ ἐπ᾽ εὐθείας. δι᾿ ἀδυνάτου δέ, εἴ τις 
uy συγχωρήσει ὅτι τὸ A παντὶ τῷ 1", δῆλον ὅτι οὐ παντί: ἐπεὶ οὖν τὸ 2 
μὲν A οὐ παντὶ τῷ I, τὸ δὲ Β παντὶ τῷ Γ᾿, τὸ A ἄρα οὐ παντὶ τῷ B- 
iAP 4 \ nh Henn ὅδ δ bo a, | Le ΕΞ Β = + ἀλλ᾽ ὑπέχειτο παντί. τὸ οὖν. ψεῦδος ἠχολούϑησεν, ody ὅτι τὸ ταντὶ 

τῷ [᾿ εἴληπται ὑπάρχον (τοῦτο γὰρ ἀληϑὲς ὑπόχειται), ἀλλ᾽ ὅτι τὸ A οὐ 
~ 

10 παντὶ τῷ 1" ψεῦδος ἄρα τοῦτο, ἀληϑὲς or 

Ν᾿ \ , a > ae 
ὃ τὸ παντί. οὕτως οὖν ἣ ot 

ἀδυνάτου δεῖξις τοῖς αὐτοῖς χρῆται ὅροις τῇ ἐπ᾽ εὐϑείας, ὅταν δι᾿ ἀμφο- 
΄ ~ > » 

τέρων γίνηται ὁ συλλογισμός, διὰ τοῦτο οὖν οὐχ ἤμειψε τοὺς ὅρους. τὸ 
᾿Ν .ν ~ OO ΄ ΄ a ΄ 5 i 

δὲ AB διὰ τοῦ ἀδυνάτου λαμβάνει δειχνύμενον οὐχ ὡς προτάσει χρώμενος 
νὴ 

55} τῷ AB χαὶ ταύτην ἀποδεῖξαι βουλόμενος διὰ τοῦ ἀδυνάτου ἀλλ᾽ ὡς προ- 30 
΄ > σ \ \ ΄ \ ~ » ‘ 

15 βλήματι χρώμενος. λέγω οὖν ὅτι τὸ μὲν ὑπάρχειν τὸ A τῷ B οὐ παντὶ 
λέγει ὑπάρχειν ἀλλὰ τινί: τὰς γὰρ ὑπαρχούσας ὃ ᾿Δριστοτέλης ἰσοδυναμεῖν 

ταῖς μεριχαῖς φησι. τὸ δὲ τὸ Β παντὶ τῷ J Ue λαμβάνει ody ὡς 
NF ΟΣ) ΥᾺ 

ἐλάττονα πρότασιν ἀλλ ὡς μείζονα, ἵνα νοήσωμεν αὐτὴν ἄνωϑεν μετατιϑε- 
, e ~ \ , 7. ~ 5 ΄, 5 

μενὴν ἁπλῶς (242 Woven παραδείγματος SVEXEY τῇ ληφϑείσῃ ξχρησατο 

90 reece, οὐ μὴν ἵνα χαὶ thy αὐτὴν αὐτῇ μείνῃ τάξιν φυλάττουσα, ἀλλ᾽, 
ὡς εἶπον, ἵνα ven ene) υετατιῦε ὙΠ: οὐ γὰρ ἣν εἰχὸς τὸν ᾿Αριστο- 30 
τέλη πρῶτον χαὶ μόνον τὰς μεϑόδους τὰς Ta παραδεδωχότα THALKOD TOY 

3 lod 

υαρτεῖν ἁμάρτημα, ἀλλ᾽, ὅπερ εἶπον, μόνου ὑποδείγματος ἕνεχεν οὕτως 

ἔλαβε τὰς προτάσεις " ἐπεὶ πολλάχις χαὶ ἕν στοιχεῖον ἀντὶ ΣΕ δ. παρα- 

25 λαμβάνει; ὡς εἴπομεν ἔμπροσϑεν. 

} ] ἐν τοῖς R: ἐπὶ τῆς a ὃ προστιϑέντες ἃ ἀναιροῦμεν---ῦ οὖν om. R δείχ- 

νυμεν al post ἀναιροῦμεν add. ὡς ὁ τοῦ συμπεράσματος πρότερον ἀληϑῶς εἶχεν Ua: 

om. a! 4 χαὶ a: om. U συνάξεις xat ἀλήϑειαν a 6 συγχωρήσειε, 

om. ὅτι a ὃ γοῦν Ra 11 ὅροις χρῆται ἃ 12 γίγνηται U: γένηται ἃ 

14 τῶ a2 RU: τῇ αβ a?: αὐτῇ al 15 τὸ μὲν ἃ ὑπάρχει τῷ β al ov—16 γὰρ 
᾿Ν (δὲ R) ὑπαρχούσας RUa?: xat πρὸς διορισμὸν οὐ προστιϑεὶς, οὐ παντὶ δίδωσι νοεῖν. τὰς γὰρ 

ἀπροσδιορίστους a! (post ἀπροσδιορίστους add. Σγχόλιον εἰς τὸ αὐτό. οὐχ ο Ὁ τοῦτό φησιν 

τὰς ἀπροσδιορίστους οἷδα λέγειν αὐτὸν ταῖς μεριχαῖς. ἰσοδυναμεῖν a?) 11 φησι ταῖς 

νεριχαῖς a! φησι] [Περὶ ἕρμ. ὁ. 7 p. 110 29 sq. τὸ δὲ --- 31] μετατιϑεμένην 

(μετατιϑεμένη Ua?) ἈΠ 5: ἐπεὶ τὸ μὲν β τῷ 7 ὑπάρχει παντί. τὸ δὲ ἃ τῷ 7 τινὶ, ἀντιχειμένως 

δηλονότι τῷ συμπεράσματι, συνάγει ἐν τρίτῳ σχήματι, τὸ a τινὶ τῷ B ὑπάρχειν. ὑπέχειτο 

δὲ ee ἠκολούϑησε δὲ τὸ ἀδύνατον, οὐ διὰ τὴν βῚ ἐλάττονα πρότασιν ἀληϑῆ οὖσαν | i= ’ | | 
ς 

ἀλλὰ διὰ τὴν GY Ψευδῶς ὑποτεϑεῖσαν a! 18 νοήσομεν Ua? 21. 22 ἀριστοτέλην a? 

22 τὰς λογικὰς μεϑόδους Ral 23 ἁυάρτημα ἁμαρτεῖν Βα! ἀλλ---25 ἔμπροσϑεν RUa? 
© 

ὡς οἱ ἐξηγηταὶ ee My he TO τὰς ἀπροσδιορίστους προτάσεις ἰσοδυναμεῖν ταῖς μεριχαῖς μὴ Ho 

γισάμενοι. ἀλλ᾽ ἡμεῖς ὡς εἰχὸς τὴν ὑπὲρ τοῦ φιλοσό pou ἀπολογίαν ποιησάμενοι, ἐπὶ τὰ ἑξῆς 

μετίωμεν al 23 ἅπερ R 24 ἀντὶ προτάσεων R 25 ἔμπροσθεν] p. 163, 18 
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p.87a5 Οὕτω μὲν οὖν ληφϑέντων δειχτιχὴ ἣ στερητιχὴ ἂν εἴη 65v 
ἀπόδειξις. 

Δειχτιχή, τουτέστιν ἐπ᾽ εὐθείας ἢ ἀποφατιχὴ ἀπόδειξις γίνεται 

p. 81:11 Εἰ δέοι δεῖξαι ὅτι τὸ A τῷ Β οὐχ ὑπάρχει. 

Ἐν “ » \ ΄ ων a) 5) , ~ , 
5 Σχόπει ὅτι οὐ τὸ συμπέρασμα τοῦ ἐπ᾽ εὐϑείας συλλογισμοῦ προτίϑεται 

χαὶ δι’ ἀδυνάτου δεῖξαι ἀλλὰ τὴν μείζονα πρότασιν τοῦ συλλογισμοῦ ἀπο- 
φατιχὴν οὖσαν, ὅπερ ἤδη εἴπομεν. 

p. 8141] Ληπτέον ὑπάρχειν. 

Σημείωσαι πάλιν ὅτι οὐχ εἶπε παντὶ 7 τινὶ GAN ἁπλῶς ὑπάρχειν" 40 
10 ἴσμεν δὲ ὅτι τὰς ἁπλῶς ὑπαρχούσας προτάσεις ἰσοδυναμεῖν ταῖς μεριχαῖς 

φησιν ὁ ᾿Αριστοτέλης. εἶτα ἐπισυνάπτει ταύτῃ τὴν BI πρότασιν χαϑόλου 
χαταφατιχὴν οὖσαν. χαὶ δοχεῖ μὲν ὡς ἐλάττονα λαμβάνειν τὴν BI’, ὡς 
εἶπον δὲ ἤδη, (δεῖ) ταύτην μὴ ὡς ἔχει ϑέσεως ἀχούειν ἀλλ᾽ ὑπερβιβάζειν colar Ψ | ft) Ψ ν ἢ μ fi ς xX Φ ς Φ ρ S 

χαὶ ἀνωτέρω τιϑέναι. 

15 ρ. 8729 Τοῦτο δ᾽ ἔστω γνώριμον χαὶ ὁμολογούμενον ὅτι ἀδύνατον. 

Ody ὑπόϑεσιν ἁπλῶς λαμβάνει ἀναπόδειχτον ἀλλ᾽ ὑπ᾽ αὐτῆς τῆς ἐναρ- 4 

yetas τὸ πιστὸν ἔχουσαν. εἰ γὰρ ἐπὶ ὅρων τις, ὥσπερ ἡμεῖς ἐποιήσαμεν, 
ἐχϑηται τὸν συλλογισμόν, εὑρήσει τὸ ἀδύνατον τοῦ συμπεράσματος. δυνατὸν 

uty γὰρ ἐχ ψευδῶν προτάσεων ἀληϑές τι συλλογίσασϑαι, ἀλλ᾽ οὐχ ἀεί: 

20 διόπερ χαὶ οὕτως εἶπε’ τοῦτο δ᾽ ἔστω γνώριμον χαὶ ὁμολογούμενον 
ὅτι ἀδύνατον. εἰ γὰρ χαὶ ἀληϑές τι ἐχ ψευδῶν συνάγοιτο, ἀλλ᾽ οὐ διὰ 
τὰς προτάσεις ἀλλὰ διὰ τὴν φύσιν τῶν ἄχρων ὅρων εἰ δὲ τὸ συμπέρασμα δ0 
διὰ τὰς προτάσεις συνάγοιτο, éx ψευδῶν τε ψευδὲς χαὶ ἐξ ἀληϑῶν ἀληϑὲς 
πάντως ἂν συνάγοιτο. 

p. 81412 Οἱ μὲν οὖν ὅροι ὁμοίως τάττονται. t qn 

"Exdguevos τόν te ἐπ᾽ εὐϑείας συλλογισμὸν χαὶ τὸν δι᾿ ἀδυνάτου 

ί βούλεται λοιπὸν εἰπεῖν τί τε χοινὸν ἔχουσι χαὶ τί διάφορον. ὁμοίως 

Ὁ δειχτιχή om. ἃ 4 lemma om. a 7 post οὖσαν add. xatddov, μερίχὴν xata- 
φατιχὴν συνάγει a 8 post ληπτέον add. δ᾽ ἃ 9 post παντὶ add. ὑπάρχειν a 

10 yap a ἁπλῶς ὑπαρχούσας Ra: ἀορίστους U post προτάσεις add. ἤτοι τὰς ἀπροσ- 

διορίστους a 11 ὁ ἀριστοτέλης φησί ἃ φησιν] cf. p. 293,17 εἶτα — 

14 τιϑέναι RUa?: χαὶ διὰ τοῦτο τὸ ὑπάρχειν τὸ ἃ τῷ B, xal TO ἃ τῷ 7, ἀντὶ τοῦ τινὶ ὑπάρ- 

yew νοεῖται al 12 ὡς alt. om. Ua? 13 δὲ ἤδη R: τῇδε Ua? det addidi 

ταύτην R: ταύτη εἰ Ua? 15 ὅτι] χαὶ R 16.17 ἐναργείας seripsi: ἐνεργείας libri 

Mots a τε RU 18 éxtetBar U: ἐχτίϑοιτο a εὑρήσει a: εὑρίσκει RU 

20 ἔστω Ra: ὡς U 21 εἰ yap a: ἀλλ᾿ εἰ RU συνάγεται Ra 23 te U: τὸ 
2a post ψευδὲς add. συναχϑήσεται a ante ἀληϑὲς add. τὸ Ra 24 πάντες 

συνάγοιντο R 26 εἰπὼν Ra 
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\ ΄ ΄ ΝΝΔ ΄ by! κι" , ΄ ΄ Wy ~ a ξ ξ το 7 mot € 90 ς, Ὁ 
Ρ. 81412 Διαφέρει δὲ τὸ ὁποτέ α ἄν ἢ γνωριμωτεραὰ ἢ πρότασις. 66! 

Προτάσεις ἀποφατιχὰς χαλεῖ αὐτό τε τὸ ἀποφατιχὸν συμπέρασμα χαὶ 1 Ἢ bape bye =k 
τὴν ἀποφατιχὴν πρότασιν. διαφέρει οὖν, φησίν, ὁ ἐπ’ εὐθείας τοῦ δι᾽ 
ἀδυνάτου χατὰ τὰς ἀποφατιχὰς ταύτας προτάσεις. 

΄ ᾿ ~ πέρασμα γνωριμώτερον a4 τῆς προτάσεως, ytvetar ὃ Gv ἀδυνάτου ovddo- 
i 63 ἢ πρότασις γνωριμω- 

t μὲν γὰρ τὸ συμ- ὃ 

γισμὸς ἐχ τῶν ὑστέρων τὰ πρότερα συνάγων" ε 
τέρα εἴη τοῦ συμπεράσματος. vivetar ὁ ἐπ᾿ εὐϑείας ἐχ τῶν προτέρων τὰ i ᾿ t t 5.ϑ 1 

ὕστερα συλλογιζόμενος. 

p- 87216 Ὅταν δὲ ἢ ἐν τῷ συλλογισμῷ, ἣ ἀποδειχτιχή. 

Τουτέστιν ὅταν ἣ ἐν τῷ συλλογ ἰσμῷ λαμβανομένη πρύτασις γνω- 10 
ριμωτέρα ἢ τοῦ συμπεράσματος, δειχτιχὴ γίνεται ἣ δεῖξις, τουτέστιν ἐπ᾽ εὖ" 
ϑείας, ὡς αὐτόϑεν ὃ προτίϑεται δειχνύουσα, τῆς Gt’ ἀδυνάτου τῇ ἀναιρέσει τοῦ 
ἀντιχειμένου τοῦτο συλλογιζομένης. 

Ρ. 814117 Φύσει δὲ προτέρα ἣ ὅτι τὸ ἃ τῷ Β ἣ ὅτι τὸ A tw |’ 
πρότερα γάρ ἐστι τοῦ συμπεράσματος ta ἐξ ὧν τὸ Gourd έρασμα. 

a NQ- vay 
Εἰπὼν τίνι διαφέρουσιν ἀλλήλων, συγχρίνει λοιπὸν πρὸς ἀλλήλας 

~ 
δείξεις, χαὶ δείκνυσιν ὅτι ἢ ἐπ᾽ εὐϑείας χρείττων τῆς δι᾿ ἀδυνάτου ἅτε 

ἡ. My ~ 
τῶν προτέρων τὰ ὕστερα συλλογιζομένη, ἐχείνης ἐναντίως ἐχούσης χαὶ 
τῶν ὑστέρων τὰ πρότερα συλλογιζομένης, ὡς ἔχουσιν αἱ τεχυηριώδεις 
χαλούμεναι δείξεις ἐχ τῶν αἰτιατῶν τὰ αἴτια χατασχευάζηυσαι, τῆς χατὰ 
φύσιν ἀποδείξεως ἀνάπαλιν ἐχούσης, ἐκ τῶν αἰτίων συλλογιζομένης τὰ 20 
αἰτιατά. 

΄ Ρ. 81420 Οὐ γὰρ εἰ συμβαίνει dvatpsiobat tt, τοῦτο συμπ ρασμά 
ἐστιν, ἐχεῖνα δὲ ἐξ dy. 

Ἵνα μή τις εἴπῃ, ὅτι χαὶ ἢ δι᾿ ἀδυνάτου ἐκ τῶν προτέρων τὰ ὕστερα 
συλλογίζετα!, ἐν τῷ λέγειν Sei τὸ AB, χαὶ τὸ ΑΓ- ἀλλὰ μὴν to AL’ ψεῦδος" 
ἃ Ἁ A B ! ao 29 4 ay γι ‘ pA = > ‘ ’ zat τὸ AB ἄρα ψεῦδος (ἔλαβε γὰρ ἐν τῇ ἀναιρέσει πρότασιν μὲν τὸ Al’, 
συμπέρασμα δὲ τὸ ΑΒ), φησὶν οὖν “οὐχ εἴ τι συναναιρεῖ τι ἑαυτῷ, αὐτὸ 
μέν ἐστιν ἐχείνου πρότασις, ἐχεῖνο δὲ τούτου συμπέρασμα, ἀλλ᾽ ἡγούμενον 2 

΄ μὲν χαὶ ἑπόμενόν ἐστιν ἐν τοῖς ὑποϑετιχοῖς σ συλλογισμοῖς, πρότασις δὲ χαὶ 
συμπέρασμα οὐχ ἔστι᾽. τῶν γὰρ προτάσεων, φησίν, ἢ μέν ἐστι μείζων ἢ δὲ 
ἐλάττων: οὐχ ἔχουσι δὲ οὕτω πρὸς ἄλληλα ἐν τοῖς ὑποϑετιχοῖς συλλο- 

1 ἐὰν gu U 4 post ἀδυνάτου add. τοῦ U προτάσεις ταύτας a ὅ εἴη a 
ef. ys..7: 7) RU προτέρας R 12 αὐτόϑι Ra 14 7 om. a 
15 τὰ RUa (D): om. Arist. τὸ συμπέρασμα Ua Arist.: αἱ προτάσεις R 
19 puma Ra 22 αἴτια R 26 post év add. yap U 28 talt. om. Ra 
ol οὐχέτι U 
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ee γισμοῖς τὸ ἡγούμενον χαὶ τὸ ἑπόμενον" οὐδέτερον γὰρ αὐτῶν οὔτε μείζονα 66r 

πρότασιν οὔτ᾽ ἐλάττονα ἔστιν εἰπεῖν. πολλῷ οὖν πλέον [οὐδὲ] τὸ ἀπ ον 
εἴη ἂν πρότασις συλλογισμοῦ. τοῦτο δὲ οὐκ ἔστι συλλογισμός, εἴ γε ἐχ 
υἱᾶς προτάσεως συλλογισμὸς οὐ γίνεται. 30 

5 p. 87222 ᾿Αλλὰ τὸ μὲν ἐξ ob συλλογισμός ἐστιν ὃ dv οὕτως ἔχῃ 
ὥστε ἡ ὅλον πρὸς μέρος ἣ μέρος πρὸς ὅλον ἔχειν. 

ms > > ig v c , , “£Y ’ ~ 

[ὸ ἐξ οὗ, τοῦτ᾽ ἔστιν at προτάσεις. προτάσεις οὖν ἐν συλλογισμῷ 
5 ~ , ἣν > i: \ ie σ ΓΑΕ ΟῚ ΄ X > 4 4 5 ~ 

ἐχεῖναί εἰσιν, ὧν ἢ μὲν μείζων ὅλον τί ἐστιν, ἣ GE ἐλάττων μόριον αὐτῆς. 

χαὶ ὅτι μὲν ἀμφοτέρων χαταφατιχῶν οὐσῶν τῶν προτάσεων 7 μὲν μείζων ‘ 

> 

‘ 

10 ὅλον τί ἐστιν, 4 δὲ ἐλάττων το, ταύτης, σαφές" ἀεὶ γὰρ τὸ χατηγορού- 

μενον ἐπὶ πλέον ἐστὶ τοῦ DIE L100 ual περιέχει αὐτό. ἀλλὰ χαὶ ἀπο- 35 

φατιχῇς οὔσης τῆς μείζονος ὃ αὐτὸς ieee ἐξισάζει yap τότε ὁ μέσος 
ε σ Ν iy v %) ἊΝ \ ct , 5) 

ὅρος πρὸς τὸν μείζονα, et γε ἀντιστρέφει πρὸς ἑαυτὴν ἢ χαϑόλου ἀποφα- 
͵ ‘ Ln 

or 

» σ > ΄ Ὁ ΟΣ ΄ ν >. 5 , ΟΣ ΄ 

τιχή. ὥστε εἰ ὃ μέσος τοῦ ἐλάττονος ἐπὶ πλέον, ἴσος δὲ + ἐν ταύταις ἀπό- 
σ ~ ΄ ΄ ‘ 5 v e 

15 φᾶσις ὧν ὃ flereay ὅρος TH μέσῳ χατὰ τὴν ἀντιστροφήν, ἐπὶ πλέον ἄρα 7 
εἰ - 5» ΄ [ἂν ΄ μείζων πρότασις. ἔνιοι δὲ χαϑολιχώτερον  ' αὶ τῆς ἐλάττονος, ἐν ἧ χαὶ 6 

/o@ / 

μείζων μεριχώτερός ἐστιν. 

p.87a24 Αἱ δὲ τὸ AT χαὶ ΑΒ προτάσεις οὐχ ἔχουσιν οὕτω πρὸς 40 

ἀλλήλας. 

20 Τουτέστι τὸ ἐν τοῖς ὑχοῦεσιχοις ah opts ἡγούμενον χαὶ ἑπόμενον. 
προτάσεις δὲ εἶπεν ἀντὶ τοῦ “ἀποφάσεις. οὐχ ἔχουσιν οὖν, φησίν, 

οὕτως τὸ ἡγούμενον χαὶ τὸ ἑπόμενον ὥστε τὸ μὲν εἶναι χαϑολιχώτερον χαὶ 

πρότερον, τὸ δὲ μεριχώτερον χαὶ ὕστερον. 

p. 87295 Et οὖν ἢ ἐχῚ ἵνωριμωτέ ἔρων χαὶ προότερωῶν χρείττων, εἰσὶ 
25 δ᾽ ἀμφότερα 

>) 

μὲν ἐχ TOD μὴ εἶναί τι πισταί, ἀλλ᾽ ἢ μὲν Ex Tpo- 45 

τέρου 7 δ᾽ ἐ ὃ 
¢ , , ΄ ~ nn Vv ~ 5 A >) 

botépov, βελτίων ἁπλῶς dv ety τῆς εἰς TO ἃ 

VATOV ἣ στερητιχὴ ἀπόδειξις. 

Αὐτὸ λοιπὸν συμπεραίνεται τὸ προχείμενον. χαὶ φησὶν ὅτι, εἰ χαὶ 7 
ὍΝ Aerie se οἷν 

ex εὐϑείας χαὶ ἢ ὃι ἀδυνάτου διά τινος ἀποφάσεως πιστοῦνται ὃ βούλονται 
>} ὃ Χ 30 πιστώσασϑαι (ἥ τε γὰρ ἐπ᾽ εὐϑείας τῷ λαβεῖν μηδενὶ τῷ Β ὑπάρχειν τὸ A 

ἔδειξεν ὅτι οὐδὲ τῷ |’ ὑπάρχει τὸ A+ ὁμοίως χαὶ ἣ δι᾿ ἀδυνάτου τῷ δεῖξαι 

2 οὐδὲ delevi 3 οὐχ om. Ra ὃ ὃ οἴη. ἃ 6 μέρος alt. Ua Arist.: ὅλον R 
ὃ τῶν om. R 10 αὐτῆς a 14.15 év—wv RUa?: om. a!: fort. ἐν ταῖς ἀποφάσεσιν 

16 χαϑολιχώτεροι Ua?: χαϑολιχωτέραν al lac. indicavi; supple velut τὴν μείζονά φασι 

καϑολιχωτέραν 16.17 τῆς --- μερικώτερός RUa?: τῆς μείζονός φασι τὴν ἐλάττονα, εἰ xat 

ἡ μείζων μεριχωτέρα al 18 αβ--ΟΑΥ ἃ 20 τοῖς συλλογισμοῖς τοῖς ὑποϑετιχοῖς U 

21 ἀποφάνσεις U 25 post μεριχώτερον add. ὄν te a 25 ἀμφότερα αὶ 

μὲν prius Ua (np): om. R Arist. 26 ἁπλῶς om. R 26. 27 post ἀδύνατον add. 

ἀγούσης U 28 συμπεραίνει a 30 ὑπάργον U Ὁ] ὑπάργειν αὶ 
1 [ H VA Ne 
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σ 3 c , \ 

ὅτι οὐχ ὑπάρχει τὸ A τῷ ( 3), εἰ οὖν ἑχατέρα μὲν διά τινος ἀναιρέσεως 50 
) 

ne 
> 
Ξ 
: 

9, , » ~ ΄ ‘\ lad [« a\ a) 

εὐεξίας εχ TOV ROARED. TO Ree ἡ OF οι τὸ πιστὸν ἔχει; ἀλλ 4 δὴ 

ἀδυνάτου ἐχ τοῦ ὑστέρου τὸ πρότερον, χρείττων ἂν id eroyse ὅτι ἢ ἐπ᾽ εὐϑείας 

τὴς δι; ἀδυνάτου. εἰ δὲ ἢ a Pee ἀπόδειξις ἐπ᾿ εὐθείας xpetttwy τῆς 

5 δι᾿ ἀδυνάτου, τῆς δὲ ἀποφατιχῆς ἢ χαταφατιχὴ χρείττων, πολλῶ δήπου 
/ ip) δῶ ΄ ‘ 9 , x » 

πλέον χαὶ τῆς δι᾿ ἀδυνάτου ἣ χαταφατιχὴ ἐπ᾽ εὐϑείας χρείττων ἂν εἴη. | 

ἥυνης χαὶ προτέρα ἥ τε θύν 

Kat διὰ τούτων πάλιν ϑεωρήματα πλείονα ἡμῖν παραδίδωσι χρήσιμα 
> it 2 ie , Ἄν ψν [tks A a ἜΣ Loin oh 5 a 10 τῇ περὶ ATOOELGEWS Jewots. χαὶ πρότερόν γε ποία ἐπιστήμη ἀχριβεστέρα 

, τ 5 ~ ΄ ΄ > / 

ἐστὶ ποίας. φησὶν οὖν ὅτι πολλαχῶς ἐπιστήμη fags ἀχριβεστέρα 
~ ᾿ , \ \ id \ σ ‘ s 5 ΄ 

ἶνα!ι λέγεται. χαὶ πρῷ τὴν υξν Ἢ τὸ OTL χᾶι τὸ OLO ι ETLOTAUEVT) TYS TO cr 

oY , > > σ ¢ δ ὦ σ Qk \ 2 - ὅτι μόνον γινωσχούσης ἀχριβεστέρα. οἷον [ὅτι] ἢ εἰδυῖα, ὅτι διὰ τὴν ἐπι- 5 
. 

πρόσϑησιν τῆς σελήνης ἐχλείπει ὁ ἥλιος, ὅταν γένηται αὐτῷ χατὰ χάϑετον. 

15 χαὶ ὅτι πάλιν ἢ σελήνη ἐχλείπει εἰς τ σχιὰν τῆς γῆς ἐμπίπτουσα, ἀχρι- 

βεστέρα ἐστὶν ἐπιστήμη τῆς εἰδυίας, ὅτι ἢ σελήνη σφαιροειδής ἐστι, διὰ 

τὸ τοιῶσὸος φωτίζεσϑαι. αἱ μὲν γὰρ πρότεραι χαὶ τὸ ὅτι ἴσασι χαὶ τὸ διότι" 

αὕτη δὲ ὅσον ἐχ τούτου (τὸ ὅτι μόνον [σφαιροειδὴς] οἶδεν, ἀπό τινων συμπτω- 

μάτων τεχμαιρομένη. οὐ γὰρ αἴτιον τοῦ σφαιριχοῦ σχήματος of φωτισμοί, 10 

20 παραχολούϑημα μέντοι αὐτοῦ μόνον: αἴτιον δὲ τοῦ σφαιροειδῇ εἶναι τὴν 

σελήνην τὸ τῆς πέμπτης εἶναι οὐσίας ἣ ἀίδιον yey εἶναι 7 τι τοιοῦτον 
ἕτερον. ὥστε μόνον τοῦ ὅτι ἐστὶν ἢ τοιαύτη ἐπιστήμη. χαὶ αἱ μὲν ἐ 
τῶν προτέρων τὰ ὕστερα ἴσασιν: αὕτη γάρ ἐστιν ἣ τοῦ διότι γνῶσις" ἣ δὲ 
ex τῶν ὑστέρων τὰ πρῶτα. εἷς μὲν οὖν τρόπος ἀχοιβεστέρας ἐπιστήμης 

Ξ 
οὗτος. . τῷ or 

7 5 - ~ δ NY etd p. 87232 ᾿Αλλὰ μὴ χωρὶς τοῦ ὅτι τῆς τοῦ διότι. 

ἐγ - b) 5 ~ ‘ ~ Wa Neel ~ YrepBatas ἀναγνωστέον ἀλλὰ μὴ τοῦ ὅτι χωρὶς τῆς τοῦ διότι" 15 
€ λ > ~ ἃ > ~ 35 ἢ γὰρ τὸ ὅτι μόνον εἰδὼς χωρὶς τοῦ διότι οὐχ ἀχριβῶς οἶδε. 

p. 87233 Καὶ ἢ μὴ xad ὑποχειμένου τῆς χαϑ'᾽ ὑποχειμένου, οἷον 

30 ἀριϑμητιχὴ ἁρμονιχῆς 

Δεύτερος τρόπος xatY ὃν ἐπιστήμη ἐπιστήμης ἐστὶν ἀχριβεστέρα. 

2 τῶν προτέρων τὰ ὕστερα ἃ δὲ om. ἃ ὃ τῶν ὑστέρων τὰ πρότερα ἃ 

5 post ἀποφατιχῆς add. χαὶ 1] 7 ἐπιστήμη om. a 8 post ἡ αὐτή add. ἀλλὰ 
— διότι ut vs. 26 RU ὃ. ἡμῖν πλείω a 10. 11 ποίας ἐστὶν ἀχριβεστέρα ἃ 

13 ὅτι primum ἃ: διότι RU 18 τούτου ἃ: τούτων RU τὸ addidi, σφαιροειδὴς 

delevi post σφαιροειδής add. ἐστιν ἡ σελήνη a 18.19 post συμπτωμάτων add. 

τοῦτο ἃ 19 τεχμηραμένη R 20.21 τὴν σελήνην σφαιροειδῆ εἶναι ἃ 27 ante 

ὑπερβατῶς add. τοῦτο a post ἀναγνωστέον add. χωρὶς τῆς tod διότι Ua ywpis— 

διότι om. U 28 post χωρὶς add. τῆς U 31 post τρόπος add. οὗτος a 
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QQ? ¢ - ΄ aX “» , ‘ ys o 4 / 9᾿ Ξ 

xa’ ὑποχειμένου δὲ οὐ λέγει τὸ χαϑόλου: οὕτω γὰρ συνέβαινε τοὐναν- 66Y 

τίον εἶναι: οὐ γὰρ βούλεται τῆς περὶ τῶν χαϑόλου ἐπιστήμης ἀχριβεστέραν 20 

εἶναι τὴν τῶν μεριχῶν χαὶ ual? ἕχαστα. νῦν G uh xad? ὑποχειμένου 
΄ c ~ a ag ΄ δ 7 BY 2 ‘ x vw Q? 

φησίν, ὡς διὰ τῶν παραδεδειγμένων ἐδήλωσε. τὰ νοητὰ χαὶ avda, χα 

ὑποχειμένου δὲ τὰ αἰσϑητὰ χαὶ ὑλιχά. χρείττων οὖν, φησίν, ἢ περὶ τὰ Or 

ἄυλα χαὶ νοητὰ χαταγινομένη τῆς περὶ τὰ ὑλιχὰ ual αἰσϑητὰ xataywoudvys: 

διὰ τοῦτο ἀριϑμητιχὴ χρείττων χαὶ ἀχριβεστέρα ἁρμονιχῆς" ἣ μὲν 

γὰρ αὐτοὺς zal? αὑτοὺς τοὺς λόγους τῶν ἀριϑμῶν ἐπισχέπτεται, ἢ, δὲ τοὺς 

ἐν ταῖς χορδαῖς. ὁμοίως εωμετρία ἀχριβεστέρα ὀπτιχῆς, ὅτι ἢ μὲν τὰ 30 

10 συμβαίνοντα αὐτοῖς xa’ αὑτὰ τοῖς σχήμασι χαὶ ταῖς γραυμαῖς ἄνευ πάσης 

ὕλης ἐπισχοπεῖ, ὀπτιχὴ δὲ τὰ συμβαίνοντα ταῖς ὄψεσι τοίως ἣ τοίως 
σχηματιζομέναις. 

ων ρ.81184 Καὶ ἢ ἐξ ἐλαττόνων τῆς ἐχ προσϑέσεως, οἷον yewue- 

τρίας ἀριῦϑμητιχή. 

15 Τρίτος οὗτος τρύπος xa ὃν ἐπιστήυη ἐπιστήμης ἐστὶν ἀχριβεστέρα. ρ i! fea} 
ἢ {ap περὶ ἁπλούστερα, φησίν, ἔχουσα τῆς περὶ τὰ συνϑετώτερα ἐχούσης 30 

ἀχριβεστέρα: ταῦτα yop φησιν ex προσϑέσεως. οἷον τὰ Θεοδοσίου 

σφαιριχὰ ἀχριβεστέρα ἐστὶν ἐπιστήμη τῆς τῶν Αὐτολύχου περὶ χινουμένης 
σφαίρας: 6 μὲν γὰρ ἁπλῶς τὰ συμβαίνοντα τῇ σφαίρᾳ σχοπεῖ, uy προσ- 

20 λογιζόμενος εἴτε χινεῖται εἴτε uy? ὁ 6& Αὐτόλυχος τὰ TH χινουμένῃ σφαίρᾳ 

συμβαίνοντα ϑεωρεῖ’ ἀεὶ ὃὲ at προσϑῆχαι ἐν ταῖς ἐπιστήμαις μεριχώτερα 

τὰ πραάγυατα ἐργάζονται χαὶ διὰ τοῦτο ἧττον ἀχριβέστερα. ὁμοίως τὰ 

Αὐτολύχου περὶ χινουμένης σφαίρας ἀχριβέστερα ἐστιν ἀστρονομίας: δε 30 

(4p λοιπὸν μετὰ ὕλης τὴν ϑεωρίαν τῆς χινουμένης σφαίρας ποιεῖται" τήνδε 

bo or γὰρ thy χινουμένην ϑεωρεῖ, λέγω δὴ τὴν οὐρανίαν. διὸ δὴ χαὶ τοῦ ἀχρι- 

Bods λείπεται: παντα γοῦν τὰ ἐν ἀστρονομίᾳ δειχνύμενα οὐ τὴν ἐσχάτην 

ἀχρίβειαν ἐπαγγέλλεται ἀλλὰ τὸ ἐγγύς. οἷον λέγουσιν ἀφεστηχέναι τὸν ἥλιον 
τὴς σελήνης, ὅσον ἢ σελήνη τῆς γῆς ἀφέστηχε, μεῖζον μὲν ἢ ὀχτωχαιδεχα- 

πλάσιον ἔλαττον δὲ ἣ εἰχηοσαπλάσιον: ἀγαπητὸν γὰρ ἐν τούτοις τὸ ἐγγὺς 40 

80 τῆς ἀχριβείας ἐλϑεῖν. χαὶ ἐπὶ πάντων τῶν δειχνυμένων ἐν ἀστρονομίχ ὃ αὐτὸς 
λόγος. ὥστε τὰ Θεοδοσίου σφαιριχὰ οὐχ ὡς στοιχεῖα προσλαμβάνονται ἀστρο- 

1 τὸν ἃ post χαϑόλου add. ὡς ἐν ταῖς χατηγορίαις παρέδωχεν ἃ 2 εἶναι RU: 

λέγειν οὗ βούλεται ἃ 4 τὰ ἀῦλα καὶ νοητά a 4.5 χαϑ' ὑποχειμένου al: ὑποχείμενα 

RUa? ὅ τὰ alt. om. R 6 τὰ om. R 8 ἐπισχέπτεται post τοὺς λόγους colloc. R: 

ἐπισχέψεται, sed ante τοὺς λόγους a 10 αὐτοῖς---σχήμασι om. R αὑτὰ Scripsi: αὑτοῖς 

Ua 11 τοιῶςδε 7 τοιῶςδε R: τοιῶςδε a ef. p.303,3 15.14. lemma om. R 15 ὅδε ἃ 

18 τῆς deleverim 19.20 προσυλλογιζόμενος Ra 22 ποιοῦσι a τὰ alt. RU: 

ἡ a 23 ἀστρονομία R Ton a? 24 post peta add. τῆς a 27 τὸ RU: 

τὴν ἃ 28 τῆς σελήνης - ἀφέστηκε] οὐχ οὕτως 6 ἀρίσταρχος μυϑηματιχῶν ἄριστε ἀπο- 

δείκνυσιν, ἀλλὰ τὸ ἀπόστημα ὃ ἀπέχει ὁ ἥλιος ἀπὸ τῆς γῆς τοῦ ἀποστήματος οὗ ἀπέχει ἡ 

σελήνη ἀπὸ τῆς γῆς 8" ἀφέστηχε τῆς γῆς al μείζων R post μὲν add. 

ἐστιν a? 28. 29 ὀχτωχαιδεχαπλείονας ἢ 30 ἀληϑείας a ol post σφαιριχὰ 

add. πρὸς τὰ περὶ κινουμένης σφαίρας αὐτολύχου a προσλαμβάνονται ἃ: προλαμβάνονται RU 
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νομίας, ἀλλ᾽ ὡς ἀρχαὶ χαὶ αἴτια τῶν ἐν ἀστρονομίᾳ ἀποδειχνυμένων- δι᾿ 66) 
αὐτῶν γὰρ τῶν αἰτίων ἐχεῖνα ἀποδείχνυνται. χαὶ ὃν λόγον ἔχει ἀριϑμητιχὴ 
πρὸς ἁρμονιχὴν χαὶ γεωμετρία πρὸς ὀπτιχήν, τοῦτον ἔχει τὸν λόγον τὰ Θεο- 
δησίου σ΄ AE, πρὸς τὰ περὶ χινουμένης σφαίρας καὶ ταῦτα πρὸς datpovn- 45 

ὃ μίαν: ἀεὶ γὰρ at ἀνωτέρω ἐπιστῆμαι αἴτιαι τῶν ὑποχάτω. 

΄ » \ 5 , v 

οσϑέσεως, οἷον μονὰς οὐσία ἄϑετος, 
ἊΝ 5 ΄ ΄ ΄ > Qik 

O& οὐσία ϑετός: ταύτην Ex προσϑέσεως. 

"Exedy τῆς ἐξ ἐλαττόνων καὶ τῆς ἐχ προσϑέσεως παραδείγματα 
εἶπεν ἀριϑμητιχὴν χαὶ γεωμετρίαν, ἀριϑμητιχὴν usy ὡς ἀπλουστέραν, Ἴξω- 

10 μετρίαν δὲ ὡς συνθϑετωτέραν. πῶς ταῦτα οὕτως ἔχει, διὰ τούτων προσέϑηχεν. 
> 7 S\ / νι > , , ~ ig 3 Ἁ ρ 5 εἰπὼν ὃς λέγω δὲ ex προσϑέσεως πρότερον πῶς ἢ ἀριϑμητιχὴ ἁπλου- 

στέρα λέγει, tea λοιπὸν πῶς χαὶ ἢ γεωμετρία 8x προσϑέσεως. φησὶν οὖν 50 
o id \ id , ~ ~ ‘ Ld 3 ὅτι ἢ μὲν ἀριϑμητιχὴ ἀρχαῖς ἁπλουστέραις χρῆται. χρῆται yap 6 ἀριϑμη- 
THOS τῇ μονάδι ὡς ἀρχῇ" χρῆται δὲ xal ὁ γεωμέτρης τῷ σημείῳ χαὶ 

15 αὐτῷ μονάδι τινὶ ὄντι. ἀλλ᾽ ὃ μὲν ἀριϑμητιχὸς ἁπλουστάτην λαμβάνει τὴν 
μονάδα" ὁ ὃὲ γεωμέτρης λαμβάνει μονάδα χειμένην που. ἁπλούστερον δὲ 
τὸ ἁπλῶς μονάδα λαβεῖν τοῦ μονάδα χειμένην λαβεῖν. τὸ | δὲ εἰπεῖν ὑτι 
μονάδα ἄϑετον οὐ χατὰ πρόσϑεσιν ἔχει τὸ ἄϑετον, ὡς ἄν τις ὑπονοήσοι" 
οὐ γὰρ ὥσπερ ἐπὶ τοῦ εἰπεῖν μονάδα ϑετὸν πρόσϑεσις τὸ ϑετόν, οὕτως 

20 χαὶ ἐπὶ τοῦ εἰπεῖν μονάδα ἄϑετο ἡ πρύσϑεσις τὸ ἄϑετον: οὐδὲν γὰρ ἕτερόν 
ἐστι τὸ ἄϑετον 7; στέρησί: τις χαὶ ἀπόφασις, οὐ μὴν ϑέσις τις. ἐπειδὴ 
ὃς εἰπὼν λέγω δὲ Ex προσϑέσεως πρότερον τῆς ἄνευ προσϑέσεως ἔϑηχε 
παράδειγμα εἰπὼν οἷον μόνὰς οὐσία ἄϑετος, εἶτα ἐχ δευτέρου τῆς ἐχ ὃ 

Qs NOt > , ¢ ΄ >. \ \ ~ ΄ προσϑέσεως εἰπὼν στε ὃε οὐσία ϑετός, διὰ τὸ μὴ πλανηϑῆναί τινας 
25 προσέϑηχε ταύτην ἐχ προσϑέσεως, τουτέστι τὴν στιγμήν φημι ἐχ προσ- 

ϑέσεως. οὐσίαν δὲ εἶπε τὴν μονάδα χατὰ τοὺς Πυϑαγορείους, περὶ ὧν 

πολλάχις ἡμῖν εἴρηται, ὅτι συμβολιχῶς τὰ εἴδη, χαὶ τὰς τῶν πραγμάτων 

φύσεις χαὶ οὐσίας διὰ τῶν ἀριϑμῶν ἐσήμαινον. 

1 αἴτιαι U 2 ἀποδείχνυται Ra 2. 3. γεωμετρία.---ὀπτιχὴν---ἀριϑμητιχὴ---ἅρμονι- 
any U Ὁ τὸν λόγον ἔχει a 4 τὰ seripsi: τὸ libri 5D αἴτια R 6 δὴ ἃ 
9.10 ἀριϑμητιχὴν καὶ---συνϑθετωτέραν ἃ: γεωμετρίαν καὶ (zai om. R) ἀριϑμιητιχὴν, γεωμετρίαν 
μὲν ὡς συνϑετωτέραν, ἀριϑμητιχὴν δὲ ὡς ἁπλουστέραν RU 11 δὲ prius om. U: γὰρ ἃ 
δὴ alt. |. ἃ 11.12 ἁπλουστέρα ἣ ἀριϑμητιχὴ U 12 ἡ om. R 16 post μονάδα 
prius add. ἣν zat ὀνομάζει ἄϑετον a μονάδα λαμβάνει U post μονάδα alt. add. 
ἤτοι στιγμὴν a post που add. ἣν xat ὀνομάζει ϑετήν ἃ 18 ὑπονοήση U: ὑπονοή- 
σειεν ἃ 19 ϑετὴν pr. 1. ἃ 20. 21 ἕτερόν ἐστι RUa?: προστίϑησι al 21 7 om. a! 
τις prius scripsi: τινος RUa?: ὃν al οὐ ---τις RUa?: ἀλλ᾽ οὐ ϑέσις al 22 δὲ prius 

om. U: yap a δὴ alt. l. a προσέϑηχε a 24 post εἰπὼν add. παράδειγμα a 

25 post προσέϑηχε add. τὸ a τουτέστι τὴν RU: τουτέστιν, ὅτι τὴν ϑετὴν ἃ 25, 26 post 

προσϑέσεως add. χαὶ οὐ τὴν ἄϑετον μονάδα a 20 εἰπὼν R 21 συμβεβηκὸς ἃ 
28 ἐσήμανεν ἃ 
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p. 87838 Μία δὲ ἐπιστήμη ἐστὶν ἢ ἑνὸς γένους, doa 2x τῶν τι 

πρώτων σύγχειται χαὶ μέρη ἐστὶν ἡ πάϑη τούτων xad’ αὗταά, 10 

"Ext ἕτερον ϑεώρημα μεταβέβηχε, τίς ποτέ ἐστι μία ἐπιστήμη. δόξειε 
γὰρ ἄν τισιν εἴδει μὴ οὖσα μία μία εἶναι τῷ γένει, οἷον ἀριϑμητιχὴ χαὶ 

5 ἀρ ον, γεωμετρία δὲ χαὶ στερεομετρία μὴ οὔσης διαφορᾶς δόξαιεν ἂν 

ἴσως διάφοροι εἶναι’ ὁμοίως ὀπτιχὴ χαὶ γεωμετρία. διὰ τοῦτο οὖν 
als aks ΄ » \ ΄ tas) ΄ ΄ 

παραδίδωσιν ἡμῖν χανόνας, οἴστισι χρὴ χρίνειν, τίς τέ ἐστι μία ἐπιστήμη 15 

χαὶ τίς οὐ pia. φησὶν οὖν ὅτι μία ἐστὶν 
) ς΄ ΄ ΄ 

γινομένη χαὶ τὰ χαϑ'᾽ αὑτὸ ὑπάρχοντα τούτῳ 
, 4, ΄ ~ Ss > ~ 

10 γένος, φησί, χαταγίνονται ai ταῖς αὐταῖς ἀρχαῖς χρώμεναι. εἴτε yap ἕν 
εἴη τὸ γένος, χαὶ αἱ ἀρχαὶ αἱ αὐταί, εἴτε at ἀρχαὶ αἱ αὐταὶ εἶεν, χαὶ τὸ 

γένος ἀνάγκη τὸ αὐτὸ εἶναι. οἷον γεωμετρία χαὶ στερεομετρία zat ὀπτιχὴ 
pia ἐπιστ OE) χοιναὶ γὰρ at ᾿ς: χαὶ τὰ στοιχεῖα ἐξ ὧν at ἀποδείξεις 20 

αὐτῶν: χαὶ τὸ γένος 6& πασῶν ἕν. λέγω δὴ τὸ συνεχὲς ἢ τὸ υέγεϑος, χαὶ 
] ‘ ? | \ j ἱ 3 

, Vv> X τ e A 5 ~ ~ Ὁ 

| 15 τὰ τούτου εἴδη. αὗται μὲν οὖν αἱ αὐταὶ ἐπιστῆμαι. συγχεῖσθαι δέ φησι 

τὰ θεωρήματα τὰ ἐπιστημονιχὰ Ex τῶν οἰχείων ἀρχῶν, διότι τῇ συνϑέσει 
τῶν ἀργῶν τὰ ϑεωρήματα γίνονται. οἷον στοιχεῖα ἐστι τοῦ γεωμέτρου υ rit i @ t 

τραμμαί, σημεῖα, ἐπίπεδα, γωνίαι, χύχλοι χαὶ τὰ τοιαῦτα: ταῦτα οὖν ἐπι- 

| Sovetee eva ἀλλήλοις ποιοῦσι τὰ ἐν γεωμετρίᾳ ἐπιστημονιχὰ ϑεωρήματα" 
5 Ὁ 

20 σύγχεινται γὰρ ἐξ εὐθειῶν χαὶ γωνιῶν τά τε τρίγωνα ual τὰ παραλληλό- 2% 

Yoauua, χαὶ τὰ λοιπὰ τὸν αὐτὸν τρόπον. μέρη δὲ χαὶ παάϑη φησὶ τού- 

των, τουτέστι τῶν ἀρχῶν, μέρη μὲν οἷον oe τρήματα, τῶν τετρα- 

πλεύρων τὰ ὑπὸ τῆς διαμέτρου τεμνόμενα τρίγωνα, πάϑη δὲ τὸ νεύειν, τὸ 

ote τὸ ἅπτεσϑαι χαὶ τὰ ὅμοια. ἔστι δὲ ὅλη τοῦ θητοὺ ἢ διάνοια 

25 χαὶ ἣ σύνταξις τοιαύτη" ἔστι δὲ μία ἐπιστήμη 7 περὶ ἕν τι γένος ϑεωρη- 

υάτων ἈΠ ee περὶ ἕν δὲ γένος ἐστὶ ϑεωρήματα ὅσα σύγχειται ἐχ 
| τῶν αὐτῶν χαὶ πρώτων ἀρχῶν: ἔστι ὃὲ τοῦ αὐτοῦ γένους χαὶ ὅσα UEPT 30 

ἐστὶν ἣ πάϑη Ean τὸ ὃὲ τούτων ἥτοι τῶν ϑεωρημάτων ἣ τῶν 

| πρώτων ἀρχῶν. et μὲν οὖν τῶν ϑεωρημάτων φησί, λέγοι av, εἰ τύχοι, 

80 τοῦ πέμπτου ϑεωρήματος μέρος τὸ ὅτι τῶν ἰσοσχελῶν at πρὸς τῇ βάσει 
γωνίαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσί, τοῦ ὅλου ϑεωρήματος χαὶ τὰς ὑπὸ τὴν βάσιν 

| δειχνύντος: πάϑος δ᾽. εἰ τύχοι, τὸ τὰς ὑπὸ τὴν βάσιν μείζους εἶναι τῶν 3 

πρὸς τῇ βάσει. εἰ ὃξ τῶν ἀρχῶν, ἵνα μέρη μὲν νοοῖμεν τῶν μὲν τετρα- Bd 

2 χαϑ᾽ αὑτά om. R. 3 post ἐπιστήμη add. χαὶ τίς οὐ μία ἃ 4 ἄν---οὖσα plo om. R 

εἴδει scripsi: εἶναι Ua 5 μὴ οὔσης διαφορᾶς Ua: pla καίτοι ye οὖσα αὶ 5. 6 διά- 

| φοροι δόξοιεν ἂν tows R 6 στερεωμετρία ἃ 7 χανόνα R 8 odv—10 αἱ 

om. R 13 post ὧν add. zal a 15 τούτων a ante συγχεῖσϑαι repetunt 

lemma pita—xad? αὑτά (ἡ om. R, σύγχεινται U) RU δέ: om. RU 18. 19 ἐπι- 

συντεϑειμένα R 20 σύγχειται U 21 ante tov add. zata a 24.25 σύνταξις--- 

. διάνοια ἃ 25 αὕτη U 29 ei Ua: 7 RK post λέγοι add. τις a 30 post 

ἰσοσχελῶν add. τριγώνων a 81 ἀλλήλοις αὶ post ϑεωρήματος add. τοῦ a 

32 post δειχνύντος add. ἴσας ἀλλήλαις a 33 7 (ante δὲ) R νοῶμεν a 

τῶν μὲν RU: τὰ μὲν τῶν a 
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πλεύρων τὰ ὑπὸ τῆς διαμέτρου Teprypacdpeva τρίγωνα. 7 τὰ τοῦ χύχλου 07: Ξρ 

\ =), ΄ , Wd ΄ ἥν 

TUT wy) OS, ὡς εἶπον, τὸ λαμβάνειν νευούσας εὐϑείας 7, γωνίας 
τοίας ἢ τοίας χαὶ τὰ ὅμοια. 

πὶ Ἁ e ~ ~ , 5 ~ ~ ΄ ’ 5 Εἰ yap at ταῖς αὐταῖς χρώμεναι ἀρχαῖς ἐπιστῆμαι at αὐταί εἰσι, 
-~8 wv ind “ 5» ~ oO ~ δῆλον apa ὡς ἕτεραι ἂν εἶεν ἐπιστῆμαι ὅσαι μὴ ταῖς αὐταῖς χρῶνται 40 

5 ~ 3 a vr 5 ~ , καὶ Ex τῶν ἑτέρων. ρχαῖς. ΠΣ δὲ πάνυ Reece ike τὸ wy ἕτεραι 
ἰ γὰρ χαὶ ἀρχαῖς μὲν ταῖς αὐταῖς μὴ χρῶνται, τοῖς δὲ τῆς ἑτέρας ϑεω- t 

“4 

αἱ ρήμασιν ἀρχαῖς 7, ἘΞ pa χρῷτο, χαὶ αὗται af αὐταί εἰσιν, ὡς ἐπὶ γεωμε- 
΄ v > 7 ΟῚ τρίας ἔχει χαὶ ὀπτιχῆς" ὡς γὰρ ἀρχὰς λαβοῦσα τὰ ἐν γεωμετρίᾳ δεδειγμένα 

ἢ ὀπτιχὴ οὕτω τὰ οἰχεῖα ϑεωρήματα ἀποδείχνυσιν. αἵ αὐταὶ οὖν αὖται. 
> ΄ ΄ , ~ ~ 

δεῖ οὖν τὰς ἑτέρας ἐπιστήμας μήτε ταῖς αὐταῖς χεχρῆσϑαι ἀρχαῖς μήτε τὴν 
ς τῆς ἑτέρας ϑεωρήμασιν ὡς ἀρχαῖς χεχρῇσϑαι. 45 

p.87b1 Τούτου δὲ σημεῖον, ὅταν εἰς τὰ ἀναπόδειχτα ἔλϑῃ. 
~s ’ ὩΣ > ,ὔ 5 σ >) “Ὁ ial >) , o Δῆλον, φησίν, ὅτι αὖταί εἰσιν ἕτεραι ἐπιστῆμαι ἃς εἰρήχαμεν, ὅταν 

> NA > 5) 5: RNIG > _~ \ > ~ clr εἰς τὰς ἐχάστης ἀναποδείχτους ἀρχὰς ἀνέλθῃ: δεῖ yap ἐν ταῖς ἑτέραις 
, , ~ ἐπιστήμαις μηδεμίαν ἔχειν ταύτας συγγένειαν. ἐπὶ μέντοι ὀπτικῆς, εἰ εἰς 

τὸς ἀναποδείχτους ἀρχὰς ἀνελϑεῖν ϑελήσουεν, εἰς ταύτας ἂν ἐλευσοίμεϑα, 
εἰς ἃς χαὶ ἀπὸ τῶν χατὰ γεω {τοὶ αν ϑεωρημάτων ἀνιόντες χαταντῶμεν. 50 
ὥστε ὅσων μὲν αἱ ἀναπόδειχτοι ἀρχαὶ αἱ αὐταί, αὖται μιᾶς εἰσιν ἐπιστήμης, 

ὅσων ὃὲ τὰ ἀναπόδειχτα μηδεμίαν ἔχει xowwviav, αὖται ἕτεραι 

= / ~ \ 9 \ > ~ >) ~ "ἢ 5» ~ 9 p. 87b2 Act yap αὐτὰ ἐν τῷ αὐτῷ γένει εἶναι tots ἀποδεδειγ- 
μένοις. 

Ἐν ᾧ γὰρ γένει εἰσὶ τρίγωνα χαὶ παραλληλόγραμμα χαὶ χύχλ ὶ ἂν ᾧ γὰρ γένει εἰσὶ τρίγωνα χαὶ παραλληλόγραμμα χαὶ χύχλοι χαὶ 
τὰ ὅμοια τς δὲ ἐν εἴδει τοῦ ποσοῦ, τῷ συνεχεῖ), ἐν τούτῳ εἰσὶ χαὶ τὰ 

στοιχεῖα τὰ ἀναπόδειχτα, ἐξ ὧν τὰ κατὰ γεωμετρίαν ἀποδείχνυται. | εἰ δὲ 

τῷ αὐτῷ γένει χαὶ αἵ gone: χαὶ τὰ ἐχ τούτων, δῆλον ἄρα ὡς ὅσων 
» 

πιστηυῶν μὴ at αὐταί εἰσιν αἱ πρῶται ἀρχαί, ἕτ epee εἰσιν αὗται, εἴ γε Ov Oy 

< 

δ A αὕτη ἐστὶ μία ἐπιστήμη ἣ περὶ MQ ν TL γένος χαταγινομένη. διὰ τοῦτο γεω- 

μετρία ἑτέρα ἀριϑμητιχῇῆς, ὅτι αἱ ἀρχαὶ ἕτεραι: τῆς μὲν γὰρ σημεῖα χαὶ 

3 τοιάςδε ἢ τοιάςδε a 5 εἰσι RU: om. a Arist. μήτε αἱ ἕτεραι U (pf) 
6 ἀρχαῖς χρώμεναι U αἱ alt. om. U 7 post elev add. ai a 8 τῶ μήτε 

αἱ ἕτεραι U 9. 10 post ϑεωρήμασιν add. 7 R: fort. addendum ὡς ef. ys. 14 
12 δείχνυσιν a γοῦν a 13 μήτε prius seripsi: μὴ RUa 10 post 

δῆλον add. yap U ὅτι RU: ὡς a 17 an (its) els? 18 μέντοι RU: μὲν yap 

τῆς ἃ 19 ἐθελήσομεν ἃ ἐλευσώμεϑα U: ἐλευσόμεϑα a 21 et 22 ὅσον U 
21 ante ἀρχαὶ add. αἱ R 22 αὐταὶ R 25 γένη U τρίγωνά εἰσι a 

28 post ἄρα add. ὅτι R 
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γραμμαὶ χαὶ ἐπίπεδα χαὶ τὰ ὅμοια, τῆς δὲ μονάδες καὶ ἄρτια χαὶ περιττὰ ὑτν 
\ > ~ ~ A \ ‘ σ » ‘ - 

χαὶ τὰ ὅμοια" ἔστι γὰρ τὰ μὲν ἐν τῷ συνεχεῖ, τὰ δὲ ἐν τῷ διωρισμένῳ. 5 

ρ. 8153 Σημεῖον δὲ xat τούτου. ὅταν τὰ δειχνύμενα Ot αὐτῶν 
5 ~ , > \ ~ 

ν ταὐτῷ γένει Wot χαὶ συγγενῆ. > εξ 
Φ 

ας σημεῖον εἶπεν εἶναι τὸ τὰς ἀναπο- σι - [9] ς a 
ἢ. < 10] ad Ὡς oO 

R wy D) — 2 (ἣν a a a sy [= ‘ 

δείχτους ἀρχὰς ἑτέρας εἶναι. τοῦ δὲ πάλιν ἑτέρας εἶναι τὰς ἀναποδείχτους 
δι᾿ αὐτῶν ἀποδειχνύμενα μὴ εἶναι ἐν τῷ Ὡ- ἀρχὰς ony υξῖόν wae εἶναι τὸ τ 

αὐτῷ γένει. οἷον τὰ ἀριϑμητικὰ χαὶ τὰ γεωμετριχὰ τὰ μὲν ἐν τῷ συνεχεῖ, 

ὰ δὲ ἐν τῷ διωρισμένῳ᾽ διὸ χαὶ (at) a Ske ὶ ἕτεραι. χαὶ τοῦτο εἰχότως" ἣ γὰρ 10 
= ϊ 
Ὄ = ν" ~ 2 ἘΣ ~ 5 We ἣν» \ 3 \ ~ » Lat 

10 ἀρχὴ τινῶν ἐστιν ἀρχή. xat τῶν πρός τι ταῦτα' εἴτε οὖν τὰ ἀπὸ τῆς ἀρχῆς 

διάφορα εἶεν, ἀνάγχη χαὶ τὰς ἀρχὰς εἶναι διαφόρους, εἴτε διάφοροι εἶεν 

ai ἀρχαί, ἀνάγχη χαὶ τὰ ἀπ᾽ αὐτῶν διάφορα εἶναι. 

- 2 ee Πλεί ,. Χ BY ng coca > ~ a Yee pe are ee το , 

p. 875 stove δὲ ἀποδείξεις εἶναι TOD αὐτοῦ ἐγχωρεῖ οὐ μόνον 

ἐ a. σ 
Aah = ὃ 4 - ᾿ Σ ef on - ς συστοιχίας λαμβάνοντι μὴ τὸ συνεχὲς μέσον. 

~ 

_ σι τὸ φ᾽ ἕτερον ϑεώρημα μεταβέβηχεν, εἰ ἐνδέχεται διὰ πλειόνων ἀπο- 15 
φ ὧν 00 ξ Py} μξ Φ 7 SVs εχ ω TO ΟΣ 

δείξεων τὸ αὐτὸ ἀποδεῖξαι ἢ ἑχάστου ἀποδειχτοῦ τῷ ἐστὶ χαὶ ἢ ἀπόδειξις. 
> 

χαὶ σαφὲς ὡς πολλάχις τὸ αὐτὸ ἂν ἀποδειχϑείη, οὐ μόνον ὅτι ἐνδέχεται 
\ 2 ) 

τὸ αὐτὸ χαὶ ἐπ᾽ εὐθείας χαὶ δι᾿ ἀδυνάτου δεῖξαι, GAN ὅτι χαὶ ἐπὶ ἐχάστου 2 

> 

τρόπου πλεονάχις. δῆλον δὲ ἐχ τῶν λημματίων" πλείοσι μὲν προτείνεται" 

90 ἕχαστος δὲ χατ᾿ ἄλλην καὶ ἄλλην ἐπιβολὴν τὸ αὐτὸ ἀποδείχνυσι. δυνατὸν 

γὰρ πλείονας μέσους τοῦ αὐτοῦ ἀποδειχτιχοὺς εὑρεῖν, χαὶ οὐ μόνον πλείονας 20 

μέσους, φησίν, ἐκ τῆς αὐτῆς συστοιχίας ἀλλὰ χαὶ ἐξ ἄλλης καὶ 
"» ’ , 

a 
5 ~ o) eS δι 4 \ = ἘΣ \ ¢ Z > 

hays. ἐχ τῆς αὐτῆς ὃὲ συστοιχίας φησὶ μέσους τοὺς ὑπαλλήλους. οἷον 
-᾿ , 

εἰ ϑελήσομεν δεῖξαι ὅτι 6 ἄνϑρωπος οὐσία ἐστί, δυνατὸν δεῖξαι χαὶ διὰ 

ἔσου τοῦ σώματος χαὶ διὰ μέσου τοῦ ζῴου χαὶ διὰ μέσου τοῦ λογιχοῦ " 

ἀλλὰ ταῦτα ἐχ τῆς αὐτῆς συστοιχίας: δυνατὸν ὃὲ χαὶ ἐξ ἑτέρας συστοιχίας 

δεῖξαι, εἰ λάβωμεν μέσον τὸ δίπουν ἢ τὸ πο 7, τὸ διαλέγεσϑαι 

i τι τοιοῦτον: ταῦτα ἦτ: οὐχ ἐχ τῆς αὐτῆς συστοιχίας τοῖς AGS SoS: 

dpa οὖν, φησίν, et χαὶ ἐχ διαφόρων συ σπου ηιν οἱ μέσοι, ἐξ ὧν τὸ αὐτὸ 90 

80 ἀποδείχνυται, οὐδεμίαν ἔχουσιν οὗτοι χοινωνίαν πρὸς ἀλλήλους, ἀλλὰ ase) 

τοὺς ἑτέρους τῶν τον ἀποφάσχεσϑαι, 7 ee) χαὶ χοινωνίαν αὐτοὺς 

τῷ qo 

ἔχειν τινά; χαὶ φησὶν ὡς ep χαὶ χοινωνίαν αὐτοὺς ἔχειν τινά" ποιοῦσι 

a0 μετὰ τοῦ ὑποχειμένου ὅρου ἐν τῷ προβλήματι 7 συμπεράσματι τρίτον 

1 γραμμὴ R 4 τῷ αὐτῷ a συγγενῆ Arist: συγγενεῖ RUa 5 ἐπιστήμης εἶναι ἃ εἶπε 

τὸ ἃ ἀρχὰς post 6 πάλιν colloc. a 9 dtoptspévw R 12 ἀνάγκη post ad- 

τῶν colloc. U 16 ἐστὶν ἡ ἃ 11 ὅτι οὐ μόνον Ra 18 χαὶ primum om. Ra 

δειχῆγναι a éxatépov conicio 19 fort. μὲν (yap) 21 ἀποδειχτοὺς Ra 

22 χαὶ prius om. R 23 δὲ RU: οὖν a 24 xat om. a 27 λάβω Ua 

τὸ δίπουν μέσον a 28 tadta—29 συστοιχιῶν om. R 31 χαὶ ἀνάγκη Ra 

31.32 αὐτοῖς ἔχειν τινά Rt τινὰ ἔχειν αὐτούς a καὶ alt. om. U 33 μέσον R 
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~ σ 3 , \ 9 Ἁ νον - 5 , > > pre 

σχῆμα, ὥστε ἀνάγχη χαὶ αὐτοὺς ἐπὶ μέρους χοινωνεῖν pe οἷον εἰ 67V 
᾿ 

avipwros δίπους, συνάξεις τὶ Cov 80 °° Ms yap ὃ ἄνϑρωπος ζῷον, ἀλλὰ μὴν χαὶ 
᾿ 

‘ 

δίπουν" 6 αὐτὸς λόγος χαὶ ἐπὶ πάντων. 

p.87b7 Otov τῶν AB τὸ LT χαὶ A χαὶ Z. 

σι Φ Ἔ o < Φ To μὲν AB πρόβλημα λαμβάνει, τὸ δὲ Β ὑποχείμενον ὅρον, χατηγο- 
x / ΄ 5 5 [4 Ν Y 4 XN 

to A, μέσους δὲ éx τῆς αὐτῆς suoxaly tas to [ xat to A 
\ \ » ΄ ὌΝ ΄ ΄ σ \ ςἯ ὦ δὲ \ 

χαὶ τὸ Z, ἐξ ἑτέρας GE συστοιχίας μέσον ὅρον τὸ ΗΠ. χαλεῖ Ge τὸ μὲν A 
» SN ) > \ “Ἕ ὮΌΡ σ᾽ \ ¢ ΄ 

υεταβάλλειν, τὸ δὲ 5 ἠδεσϑαι. δυνατὸν οὖν δεῖξαι ὅτι τὸ ἡδόμενον 

WS τῆς χινήσεως χαὶ διὰ τῶν ὑπὸ τὴν χίνησιν εἰδῶν’ 

10 οἷον τὸ ἡδόμενον χινεῖται, τὸ χινούμενον μεταβάλλει. τὸ ἡδόμενον 40 

ἄρα μεταβάλλει: πάλιν τὸ ἡδόμενον ἀλλοιοῦται, τὸ ἀλλοιούμενον μετα- 

βάλλει, τὸ ἡδόμενον μεταβάλλει. χαὶ ἔστι συνεχὲ 
1 ἀλλοιοῦσϑαι, τῷ ὃξ ἀλλοιοῦσϑαι τὸ χινεῖσθϑαι. οὐ μόνον ὃὲ διὰ τῶν 

4 Ν 5" ~ ar \ 5 Y Vv a “» ΛΝ \ s Av ~ \ 

GUGTOLYWY WEV οὐ συνεχῶν ὃξ TO αὐτὸ ἐστι δεῖξαι, ἀλλὰ χαὶ Ota τῶν μὴ 
Et ΒΞ ΄ > ~ 5 Ba , { - ae ON ens = ΩΣ = \Can as pe = 

15 συστοίχων, οἷον TOD ἡρεμτζεσθαι" τὸ γὰρ ἡδόμενον ἡρεμίζεται, TO ἦρε 
3 

ιζόμενον μεταβάλλει, τὸ ἡδόμενον ἄρα μεταβάλλει. ἠρεμίζεσϑαι δὲ λέγε 
> , ~ ~ \ > ὦ ie etd + v < 
ἐν τῷ πέμπτῳ τῆς Φυσιχῆς τὸ πρὸς αὐτῇ λοιπὸν τῇ ἠρεμία εἶναι" ἄλλο 45 

x ‘ 7? X 5» - ra >) Νὴ \ 3 > 4 “: was 9. \ 

Sy γὰρ εἶναι τὸ ἠρεμεῖν, οἷον αὐτὸ τὸ ἐν ἀχινησία εἶναι, ἄλλο δὲ τὸ 

ρεμίζεσϑαι: τοῦτο δέ ἐστι τὸ τὰ τὺ τῆς χινήσεως. μέσον οὖν ἐστι τ 
i 

A~S AY ΄ o> \ > 

ἠρεμίζεσθαι. O7\ov Of Ott ἢ ἡδονὴ ἐν 
, ~ οἷ lA 

20 χινήσεως χαὶ τῆς ἠρεμίας τὸ 
, , ~ ΄ >) σ ~ l4 

τούτῳ μαλιστα γίνεται τῷ μέρει THs χινήσεως, ἐν Goats τῶν χινήσεων τὸ 

ἥδεσϑαι ὑπάρχει. 

~ 

p. 87614 Οὐ μὴν ὥστε μηδέτερον χατὰ μηδετέρου λέγεσϑαι τῶν 
υέσων. 

7 xn »» γὴν Vow , > ΄ , 

25 (ὐτιχ dv ἐξ ἄλλης χαὶ ahAys συστοιχίας εἰεν οἱ μέσοι τοῦ αὐτοῦ προβλή- 
, " 5 \ " 7 .% ΄ ΄ 

ματος, ἀνάγχη χαὶ αὐτοὺς ἐπὶ μεροὺς ἀλλήλοις ὑπάρχειν διὰ τὸ τρίτον ποιεῖν 

~ ΄ v o ~ » - 

σχημα υετὰ | τοῦ Omoxetp. cvov, ὥσ περ ξεῖπο μεν. O0TW γοὺν χαὶ ἐπὶ τῶν 

΄ ’ ΄ 

προηχειυξνῶν * τό τε γὰρ 7,08 μἱζεσϑαι τινὶ χινουμένῳ ὑπάρχει, χαι τὶ χινου- 

ψενον ἠρεμίζεται. 

2 ὅτι ἃ 2.3 ζῶον δίπουν scripsi: δίπουν ἀἄνϑρωπος RU: δίπουν ὁ ζῶον a 

3 post αὐτὸς add. δὲ a 4 ὃ zai om. R 5 λαμβάνει πρόβλημα U 
τὸ δὲ R: τὸ μὲν U: καὶ τὸ μὲν ἃ 5. 6 τὸ δὲ ἃ χατηγορούμενον ἃ 7 μέσον ὅρον RUa?: 

τὸ ὃ χαὶ al τὸ alt. ἃ: tov RU ἢ Ral: 8 Ua? 8 post οὖν add. φησι a 

10 post τὸ alt. add. δὲ R 12 τὸ ἡδόμενον μεταβάλλει a: om. RU τὸ ἥδεσθαι 

τῶῦ 18 δὲ alt. Ra: οὖν U 14 et 15 συστοίχων Waitz Organ. II p. X: συστοι- 

χιῶν RUa 15 ἠρεμίζεται Arist.: ἠρεμίζει RUa 15.16 ἠρεμίζον Ra 

17 ἐν τῷ πέμπτῳ τῆς Dus.) immo VI 8 p. 23825 ΄΄ 18 οἷον om. U 19 ἔσχατον 

τῆς κινήσεως Ral: ἑστὼς ἵνα τούτω ἐν τῶ τῆς χινήσεως μέρει Ua? μέσος a': om. Ua? 

οὖν ---20 ἠρεμίζεσϑαι al: λοιπὸν ἐν τῇ ἠρεμία γίνεται (γίνηται 45) τὸ ἠρεμιζόμενον (xtvod- 

μενον Ua?) RUa? 25 ὅτι U: ὅτι μέσω R: Ἔτι φησὶν a 20 αὐτὴ R 

ὑπάρχειν ἀλλήλοις U 29 ἠρεμίζεσθαι Ra 

Comment. Arist. XIII 3. Philop. in Anal. Post. 20 
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— τὸ ἪΝ a] ἢ NE WEN A ~ ws ΄ ΄ ~ 

p. 87> 16 ITLOREVAGVGL OS χαὶ διὰ τῶν ἄλλων σχημάτων ὁσαχῶς 

ἐνδέχεται τοῦ αὐτοῦ γενέσϑαι | συλλογισμόν. 68r 

Ere BY δῆλα ς Ἐπ Ξῇ BOE IN - Pe x ae Ὁ \ ΄ 

ὑπειδὴ αὐτὸς ὡς ἐπὶ τοῦ πρώτου σχήματος ἐποιήσατο τὸν λόγον. 
>] , o ~ \ ‘ ~ 5 ~ 

Ftv ESTLT POSTS ξητησαι χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων OY Fp ATV ee τοῦ 

ι “ol ἐπὶ τῶν St αἱ 
= 5. τῇ ΄ > ns o> ὌΝ 
ὁ αὐτοῦ γενεῦσ ota συλ hoy γισμιὸν ξνοξχξεται. οηλον OE 

~ yon \ ἂν Ὅν Ἃ » ἄλλων χαὶ διὰ τῶν συστοίχων μέσων δεῖξαι τὸ αὐτὸ δυνατὸν χαὶ διὰ τῶν μὴ 
συστοίχων. Ὁ 

) 5 > , 

U ἀποδείξεως. 
? \ ἀπὸ τύχης οὐκ ἔστιν ἐπιστήμη o7 p.87b19 Tod ὃ 

7 ~ > \ ΄ 3 5 v > x 5 φὰ » 

Om τῶν ἀπὸ τύχης οὐχ ἐστιν αποῦειξις, τί GE λέγω ἀπόδειξις 

10 ἀλλ᾽ οὐδὲ συλλογισμὸς ὅλως, συντόμως δείχνυσι. πᾶς YAP, φησί, συλλ 
\ , v 

γισμὸς 7 avayxatas 
XN 

Di 

ἊΝ ~ Cc > Ν \ " 

Ἢ τῶν WS ETL TO πολύ. χαὶ 

> ~ v ΄ , ὋΣ ~ , 

ἀναγχαιαι ELEV Al TOOTAGELC, ἀναγχαιον xat τὸ συμπε- 

(a>) Pa o a Q- wy Ὁ o Ὁ a ( wy 

ν 
> a. > 5 7 

ασμα" εἰ δὲ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, χαὶ TO συμπέρασμα ὡσαύτως. τὸ 
5 ) 5 4 ‘A ἌΝ 4 | ~ 

ἐπὶ τὸ πολὺ ἀλλὰ τῶν ἐπ᾿ ἔλαττον. 15 
‘ 5 εν ΄, ~ " e 

Ξ ἀπὸ τυχὴξ OVTE ἀναγχαιτον OUTS ὡς 
\ ΄ Dc 15 ἀδύνατον ΠΣ διὰ συλλογισυοῦ τὸ ἀπ 

᾿ 5 55 v \ ΄ ΝΣ) ε > ΟΝ SN 

γισμὸς ἐπ᾽ ἔλαττον ἀληϑευούσας YON ee προτάσεις GAN, ὡς εἶπον, ἢ ἀεὶ 

ἢ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. μόνως οὖν δι᾿ αἰσϑήσεως ἴσμεν τὸ ἀπὸ τύχης, οὐ μὴν 

διὰ συλλογισμοῦ. 

- f 3 > ΄ Ψ >] , 

p. 8798 Οὐδὲ ov αἰσϑήσεως ἔστιν Extotacdar 

fa at ip ΄ ΡΣ a. -Ρ» σ ¢ Ἄγ τα 5 Ὑ 5 , \ 

20 6 προχείμενόν ἐστι δεῖξαι ὅτι ἢ αἴσϑησις οὐχ ἔστιν ἐπιστήμη. xat 
γὰρ δόξειεν ἄν τισι ταὐτὸν εἶναι αἴσϑησις χαὶ ἐπιστήμη τοῦτον τὸν τρόπον" 30 

εἰ γὰρ δὴ ual ἣ αἴσϑησις ποιοτήτων ἐστὶν ἀντιληπτιχή (χρωμάτων γὰρ 
\ ΄ »ὶ , ἊΝ 

«αἱ ψόφων χαὶ τῶν του πο. χαὶ ἢ ἐπιστήμη ὃξ περὶ τὸ ποιὸν χατα- 
\ 

, 

inh ok aula τὸ αν SPL RR BNE (oe Ve Ue nee τε συμβεβηχότα xa? 
γίνεται (γεωμετρία γὰρ περι χημ χαι τὰ τοῦτοις υρερήχοτα χαὶι 

€ e ~ ΄ 5 
αὑτό, χαὶ 7 μουσιχὴ περὶ τὰς σπηχήσεις τῶν ψόφων: ἀλλὰ δὴ xat μέγεϑος 

‘ 
τῷ or 

a 

χαὶ χίνησις χαὶ ἀριϑῦμὸς τῶν χοινῶν αἰσθητῶν, περὶ ἃ χαὶ ἀστρονομία χαὶ 
΄ 5 i Ἡ \ 3 \ \ Vv Δ >) ree ae 

ἀριϑμητιχὴ xataytvetar), εἰ τοίνυν περὶ ta αὐτὰ ual αἴσϑησις xat ἐπιστήυη 

ἔχει, πῶς οὐχ ἂν εἶεν at αὗταί: ταύτην οὖν τὴν ἀπορίαν ἐπιλυόμενος 35 
x » , ) > φησὶν Ort, εἰ χαὶ περὶ τὰ αὐτὰ ἔχει xat αἴσϑησις χαὶ ἐπιστήμη, GAA ody 

80 ὡσαύτως. ἣ μὲν γὰρ αἴσϑησις τῶν μεριχῶν ἀντιλαμβάνεται: οὐδὲ γὰρ 

Ι ποσαχῶς ἃ 2 γενέσθαι τοῦ αὑτοῦ U συλλογισιοῦ R ὃ τοῦ om. R 

1 πολλαχῶς U 5 οὖν a ὅτι om. ἢ: ws a 6 svototywy scripsi ef. p. 305, 14. 15: 

συστοιχιῶν U: ἐχ τῶν συστοιχιῶν R: éx τῆς αὐτῆς συστοιχίας a  συστοίχων 

scripsi: συστοιχιῶν RU: ἐκ τῆς αὐτῆς συστοιχίας ἃ 9. ὅτι RU: “Ett φησὶ ἃ 
9. 10 ἀπόδειξιν ἀλλ᾽---- συλλογισμὸν R 10. 11 ὅλως--- συλλογισμός om. U δείχνυσι δὲ 

τοῦτο συντύμως ἃ 12.13 post συμπέρασμα add. ἐστιν a 15 post ἄρα add. 

καὶ U 19 ἐπιστήμη R 21 odforev R 26 ἃ Ua?: δὲ ταῦτα Ra! 

καὶ tert. om. U 27 τὰ om. a ante aist. add. ἡ R 27.28 ἔχει καὶ ἐπι- 

στήμη U 29 ante αἴσϑ. et ante ἐπιστ. add. ἡ R 30 οὐ a 
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ε mas ~ “ ΄ 5 ‘ ~ γεν \ \ wa 

ἁπλῶς πᾶν λευχὸν οἷδεν ἢ πάντα χύχλον ἀλλὰ πᾶν τόδε τι, τὸ μεριχὸν OSI 
»" ~ ΄ > ΄ - CM id 

τὸ ἔν τινι τόπῳ ὃν χαὶ νῦν ὑφεστώς: F μέντοι ἐπιστήμη πᾶν ἁπλῶς 
λευχὸν οἶδεν, ὅπου δᾶν F, χαὶ οὐχὶ τὸ νῦν ὃν ἀλλὰ τὸ γενόμενόν πᾶν 

a 

χαὶ τὸ ἀεὶ ἐσόμενον. ὥστε εἰ ἣ μὲν τὸ μεριχὸν olde τὸ χείμενόν που 
~ ‘ ~ ΄ ΄ e \ C \ SPAN b) Ἃ ν ΄ v_C a. 

5 xat νῦν ὑπάρχον, ἢ ὃξ τὸ xavodov xat Get Ov, οὐχ ἄν Ely Ἢ αἰσύησις 30 
\ rs 2 τΎ τὴν , Ξ TAINS vA mary) - arr’ 

TLOT ἥμη. οὐδὲ το αἰσθητὸν ETLOT τον ἂν ει οὐόξεν γὰρ τῶν μέριχῶν ἔνι 

ἫΝ τητόν. ἄλλως τε, εἰ χαὶ περὶ τὸ ποιὸν ἀμφότερα χαταγίνονται, ἀλλ᾽ 
> κ᾿ \ 9)? + \ » ς Ney \ ες ᾿ 

οὐ περὶ τὸ αὐτό, ἀλλ ἢ μὲν τορος περὶ τὸ χατὰ συμβεβηχὸς ὑπάρχον, 
Ss ~s ~ ’ 5 , > | 

ἢ δὲ ἐπιστήμη περὶ τὸ οὐσιῶδες ποιόν, ὅπερ οὐ τῇ αἰσϑήσει ληπτόν ἐστι. 
: . ~ Vv “ on ἢ 

0 εἶναι τὰς τοῦ τρ Ἰώνου τρεῖς γωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ἣ τὸν λόγον, 

ὃν ἔχουσι πρὸς ἀλλήλας ἐν ταῖς ἁρμονίαις αἵ yopdat, τς τὰ ὅμοια οὐχ ἔστιν 

αἰσϑήσεως γνῶναι ἀλλὰ λόγου, χαὶ τὸ οὐσιῶδες ποιὸν διαχρῖναι ἀπὸ τοῦ 35 
\ \ 3 > ? > ~ 3: td De! \ χατὰ συμβεβηχὸς οὐχ αἰσϑήσεως [διαχρῖναι] ἀλλ᾽ ἐπιστήυνης. ὅτι δὲ τὸ ποιὸν 

¥ Shen LN Ἢ ὠ 

οὐ μόνον συμβεβηχός ἐστιν ἀλλὰ χαὶ οὐσιῶδες, χαὶ ἐν Εἰσαγωγαῖς εἴρηται 
and De | \ 

15 ὅτι “al διαφοραὶ χαὶ τὰ εἴδη περὶ οὐσίαν τὸ ποιὸν ἀφορίζει A Q 2 (cy 
i 
Q 

[Ὁ] Φ cy ~ ἢ a a pay = Σ ual περὶ ποσοῦ εἴποιμι av. εἶτα x περιουσίας δειχνὺς ὅτ 
BY Ω͂ ~ 5 3 ΄ 

αἴσϑησις ἐπιστήμη, φησὶν ὅτι, εἰ χαὶ ἐφ᾽ wy νῦν ἐστιν ἐπιστήμη, 
7 > , > , 9 , bleh) , > , > 

t αἰσθήσεως qodavousta, οὐχ ἂν ἐπὶ τούτων ἐπιστήμονες Fusy. οἷον oO, = 

εἰ τρῖρ φησίν, ὅτι τοῦ τριγώνου a ς γωνίαι δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσαι εἰσίν, 40 

ὃς ἐπιστήμην" οὐδὲ γὰρ ἁπλῶς ἠδειμεν 
Co 

20 οὐχ ἂν τούτου ἀπόδειξιν εἴχομεν οὐδὲ 

i ὅτι τόδε τὸ τρίγωνον ἑωρῶμεν: εἴρηται γὰρ ὅτι ἢ ἀπόδειξις τῶν 
΄ \ ΣΟ, Ὁ » \ ot 4b] \ + 

χαϑόλου χαὶ ast ὑπ τοῦτο ἐστίν. οἷον χαὶ εἰ ἐπὶ τῆς σελήνης ἦμεν, 
c ~ (ae 

φησί, καὶ ἑωρῶμεν αὐτὴν ἀντιφραττομένην ὑπὸ τῆς γῆς zat διὰ τοῦτο 
Ὁ 5 , 5 , Ἃ 5 ΄ δ 4 5 ΓΌΟΝ - ~ 5 . 

SXALUTAVODGAY, OUXETL AV STULOTH μὴν χαὶ ATOGELCLY cll EXAE 

τῷ σι 
EY tvs » x30 ὦ ean ΄ ε 

σελήνης εἴχομεν, ἀλλ᾽ ὅτι ἥδε μόνον ἢ ἔχλειψις δι᾿ ἀντ 
» Υ " 

γέγονεν, οὔπω μέντοι ηδειμεν ὅτι χαὶ πᾶσα ἔχλειψις οὕτω γίνεται: οὐδὲ 45 

γὰρ ἢ αἴσϑησις τοῦ χαϑόλου ἀντιλαμβάνεται. 7 68 ἐπιστήμη 
{ ΄ ΄ > ’ 5 ‘ \ 5 id S \ ~ 

χαϑόλου γινώσχειν ἐστίν. εἰ yap χαὶ πολλᾶάχις διὰ τῆς a 
᾿ ? 

τὸ αὐτὸ γινόμενον ὁρῶντες Ex τούτου συνάγομεν τὸ χαϑόλου, GAN οὐ παρὰ 
~ ia VO md , 9 / SAA \ σ ~ Q 7 5. , 

30 τοῦτο ἢ αἴσϑησις ἐπιστήμη ἐστίν" οὐὸε γὰρ αὕτη τοῦ χαϑόλοὑὺ ἀντελάβετο, 

ἀλλὰ πολλᾶάχις μὲν μεριχῷ τινι τῷ αὐτῷ προσέβαλεν, ὁ μέντοι λόγος ἐχ 
΄ ~ ΄ ΄ . 

τούτων τὸ χαϑόλου συνελογίσατο τῆς αἰσϑήσεως ὀργάνου peek ἀποτελε- 
, ~ ~ ἂν; ἊΨ, ΄ ΄ | 

σάσης τῷ λόγῳ. δῆλον οὖν ὅτι οὐχ ἔστιν ἢ αἴσϑησις ἐπιστήμη. 7 μὲν 50 
\ X \ e , σ 

γάρ, ὡς εἶπον, τόδε μόνον. οἷὸε τὸ παρὸν χαὶ ὁρώμενον χαὶ τοῦτο, ὅτι 

1 fort. τόδε τι {, τουτέστι) οἵ. p. 309,27 2 ὃν seripsi: οἷα RUa ἁπλῶς om. R 

3 dav] cf. p. 156,22 ἡ om. R 6 τὸ ἐπιστητὸν αἰσϑητὸν R 9 οὐχ ἐν τῇ Ra 
10.11 ἢ τὸ τὸν λόγον τόνδε πρὸς ἀλλήλας ἔχειν τὰς χορδὰς al 11 ὃν om. R χαὶ τὰ 

ὅμοια om. Ra! 12 διαχρίνειν a 13 διαχρῖναι delevi: ἐστι διαχρίνειν a 14 ἐν 

Risaywyats] immo ἐν κατηγορίαις ὁ. 5 p. 320, ubi tamen τὸ εἶδος xat τὸ γένος legitur 

18 ἦμεν αἰσϑανόμενοι R 20 εἰδείημεν U 21 εἰ om. R: ἂν ἃ εἴρηται] ὁ. 4 

». 73428 sq. δὲ R 22 ὑπαρχόντων RU: ὡσαύτως ἐχόντων a εἰ post σελήνης 

colloc. R 23 ὁρῶμεν a 24 ἐχλιμπανομένην R: ἐχλείπουσαν a 24.25 cis 

σεληνιαχῆς εἴχομεν ἐκλείψεως a 25 μόνον ἥδε a 28 δι᾽ αἰσϑήσεως ἃ 209. post 

γινόμενον add. ἀεὶ ἃ 80 ἡ ἐπιστήμη αἴσϑησις R τὸῦ dl τὸ αὐτὸ a προσέλαβεν a! 

20* 
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ἔστι μόνον, οὐ μὴν χαὶ τὴν αἰτίαν: χἂν γὰρ ἑωρῶμεν, ὅτι χατὰ ἀντίφραξιν 

τῆς γῆς ἐχλιμπάνει ἢ σελήνη, χαὶ τοῦτο αὐτό, λέγω δὴ ὅτι αἴτιον ἢ ἀντί- 
΄ " 354) ΄ ΄ ~ ~ ΄ 

φραξις, GAN οὐχ ἢ αἴσϑησις ἀλλ᾽ ὃ λόγος ὃς τοῦτο συνελογίζετο τῆς αἰσϑη- 

σεως μόνον τὸ ὅτι εἰδυίας. διὰ τοῦτο οὖν φησι χαὶ τιμιώτερον τῆς αἰσϑή- 
\ ΄ σ A 7» a ~ ‘ Sw, ~ >a Qyve >. ,ὔ 

5 σεως τὸ χαϑόλου, ὅτι τὸ χαϑόλου δηλοῖ τὴν αἰτίαν τῆς αἰσϑήσεως ἀγνοούσης 

ν 

τὴν αἰτίαν. | οὐ μόνον δέ φησι τῆς αἰσϑήσεως τὸ τοιοῦτον χαϑόλου 68¥ 
μετὰ αἰτίας, ἀλλὰ χαὶ τῆς νοήσεως τῆς ἁπλῆς [4 »“ Qa 4 

τιμιώτερον, ASYM OT TO 
δῇ wv ον > τὶ i Wht f σ A , . \ 5 ~ 

χαὶ ἄνευ αἰτίας. οἷον εἴ τις ἁπλῶς vooty ὅτι τὸ τρίγωνον δυσὶν ὀρϑαῖς 

ἴσας ἔχει τὰς ἐντὸς γωνίας, μὴ γινώσχοι δὲ τὴν αἰτίαν, ταύτης τῆς νοή- 

10 σεως τιμιωτέρα ἢ μετὰ τῆς αἰτίας. ἄρα οὖν χαὶ πάσης ἁπλῶς τῆς ἄνευ 
ὅλ ΄ ε > ~ ~ > = a 

αἰτίας νοήσεως χρείττων ἢ μετὰ αἰτίας: οὐδαμῶς. διὰ τοῦτο οὖν χαλῶς 5 
~ o ΄σ \ ΄ σ 

προσέϑηχεν σῶν ξἐτέρον TO αἴτιον, τουτέστιν ὅταν ἐπὶ τῆς αὐτῆς γοή- 
τὸ > . , 5 

σεως ὑπάρχῃ ἕτερον τοῦ ὅτι τὸ αἴτιον: ἐπὶ τούτων γὰρ ἣ μετὰ τῆς αἰτίας 
. sw ss ΄ 5 ~ > ΄ 

SPEDE ἐπεὶ (et) μὴ ἔστι μετὰ τῆς αἰτίας ἐχεῖνα γνῶναι διὰ τὸ μηδὲ εἶναί 
> 

τ 

15 τι αὐτῶν ΟΡ τ ore “OL αἰτιώτερον, ἕτερός ἐστιν ὁ τῆς τ αὐτῶν 

λόγος. χαὶ γὰρ οὐχ ἐπειδὴ ἄνευ αἰτίας ἴσμεν τὰς χοινὰς ἐννοίας, χείρων ἐστὶν 

περὶ αὐτῶν γνῶσις τῶν ἄλλων τῶν μετὰ τῆς αἰτίας γινωσχουσῶν χρείττων 

γὰρ Ἐπ 7 HOE yv@ors. οὕτως οὖν φαμεν xal ἐπὶ τῆς γνώσεως 10 

τοῦ πρώτου αἰτίου: χρείττων γὰρ ἢ περὶ αὐτοῦ γνῶσις πάσης ἐπιστήμης. 

20 "Ent τούτοις δὲ ἀπορεῖ, πῶς, εἴπερ οὐχ ἔστιν 4 αἴσϑησις ἐπιστήμη, 

ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν ἐλέγομεν Ott, εἰ αἴσθησίς τις ἐχλείπει, avayxy χαὶ ἐπι- 

στήμην τινὰ ἐχλείπειν. ΕΠ γὰρ οὐ ,συνέπεται ἀλλήλοις" εἰ Ἰὰρ ἐχλει- 

πούσης αἰσϑήσεώς τινος χαὶ ἐπιστήμην τινὰ ἐχλείπειν avayxy, ἔοιχεν ἣ 

αἴσϑησις ἐπιστήμη εἶναι. φησὶν οὖν ὅτι, εἰ χαὶ ἐχλειπούσης αἰσϑ ἡσεώς 
25 τινος ἀνάγχη χαὶ ἐπιστήμην τινὰ ἐχλείπειν, GAN οὖν οὐ διὰ τοῦτο ἢ αἴσϑησις 15 

ἐπιστήμη ἐστίν. - ἄνευ μὲν γὰρ αἰσϑήσεως οὐχ ἂν εἴη ἐπιστήμη, ὥσπερ 
χαὶ ἄνευ χιϑάρας χαὶ ἄνευ τῆς τῶν φϑόγγων τῶν ὀξέων χαὶ τῶν βαρέων 

συμφωνίας οὐχ ἂν εἴη ἁρμονία: οὐ μὴν οἱ φϑόγγοι εἰσὶν ἢ ἁρμονία ἀλλ᾽ 
- 

ὃ τεχνικὸς λόγος ὃ 8x τούτων τὴν ἁρμονίαν ἐπινοῶν. οὕτως οὖν οὐδὲ ἄνευ 

80 αἰσϑήσεως ἐπιστήμη γένοιτ᾽ ἄν: οὐ μὴν ἣ τῆς αἰσϑήσεως γνῶσις ἐπιστήμη 

ἐστὶν GAR ὁ νοῦς ὃ ἀπὸ τῶν αἰσϑήσεων τὸ χαϑόλου συλλογιζόμενος. τῆς γὰρ 
αἰσθήσεώς ἐστιν ἢ τοῦδε τοῦ λευχοῦ αἴσϑησις χαὶ πάλιν ἄλλου ἢ χαὶ πολ- 20 

λάχις τοῦ αὐτοῦ, χαὶ οὕτως ἐχ τῶν πολλάχις ὑπὸ τῆς αἰσϑήσεως ἐγνωσμένων 
ὃ νοῦς τὸ ἁπλῶς χαϑόλου λευχὸν συλλογίζεται. χαὶ ἐπὶ πάντων ὡσαύτως. 

> 2 \ 

35 ὥστε εἰ ἐκ τῶν χατὰ μέρος τὸ χαϑόλου συλλογίζεται ὁ νοῦς, εἰχότως 

1 post αἰτίαν add. αὐτοῦ συνελογίσαντο a 2 ἐχλείπει a 3 τοῦτο svAdoytCetat, 

ἀλλ᾽ ὁ λόγος a ὃς U: ὃ R: fort. delendum 6 τῆς om. R 10 post οὖν 

add. φησι Ra 14 εἰ addidi py om. al τῆς om. ἢ] ἐχεῖνα 

γνῶναι Ua?: éxetvy, ἡ Ral vy (post to) a! 19 ὌΠ ΣΟΙ: πάσης R 21 ἐν 

τοῖς ἔμπροσϑεν] ὁ. 18 p. 81438 sq. 22 συνέσεται R: fort. συνάσεται cf. p. 278,23 

23 ἀνάγκη ἐκλείπειν U 28. 24 αἴσϑησις ἡ U 24 xat φησὶν, om. οὖν U 

25 τινος om. U 27 καὶ ἄνευ τῆς om. R 28 συυφωνίας om. R: mrg. U 

ἡ om. a 32 ἐστιν ἡ a: om. RU τουδὶ U ἢ a1: om. RUa? 30 τοῦ 

αὐτοῦ. καὶ al: ὡς av RUa? ὑπὸ τῆς αἰσϑήσεως RUa*: τῇ αἰσϑήσει a} 
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, 

ἐχλειπούσης τῆς ἀρχῆς [xat] τῆς τὰ χατὰ μέρος γινωσχούσης ἐχλείπει χαὶ G8V 
> 
τ 6 τοῦ χαϑόλου συλλογισμός. τοῦτο δέ ἐστιν ἥ ἐπιστήμη. εἶτα χαὶ παρα- 

δείγματι χρῆται τοιούτῳ. ζητοῦμεν νῦν, φησί, πῶς διὰ τῶν λαμπτήρων 

δίεισι τὸ φῶς, λέγω δὴ τῶν ὑελίνων ἣ τῶν χερατίνων χαὶ τῶν τοιούτων. 2% 

5 χαὶ οἱ μέν φασι διὰ τὸ πόρους εἶναι λεπτοὺς ἢ τῇ ὑέλῳ ἡ τῷ χέρατι ἡμῖν 

δὲ ΣΝ τῇ λεπτότητι δίεισι δι᾿ αὐτῶν τὸ φῶς, χαὶ οὕτω Ov αὐτῶν 

φωτίζεται ὁ περὶ αὐτὰ ἀήρ. ἄλλοις δὲ οὐ δοχεῖ τοῦτο ἀληϑὲς εἶναι (οὐδὲ 

γὰρ ἂν χατὰ ἐν Ὁ ἔδει τὸν ἀέρα φωτίζεσϑαι δι᾿ αὐτῶν, GAR ἐσχιάσϑαι 

τοὺς τόπους τοὺς μὴ ἔχοντας πόρους). ἀλλὰ τὸ διαφανὲς σῶμα αἴτιον τοῦ 
Νῃ.Ν \ 

10 διαδίδοσϑαι τὴν τοῦ φωτὸς ἐνέργειαν. φησὶν οὖν ὅτι, ὥσπερ ἐπὶ τούτου, 30 

εἰ ἑωρῶμεν πόρους ἔχουσαν τὴν ὕελον χαὶ δι᾿ αὐτῶν διιούσας τὰς αἀχτῖνας, 

οὐχέτι ἂν ἠπορήσαμεν πῶς δίεισιν τὸ ἐντὸς φῶς, ἀλλὰ σαφῶς ἠπιστάμεϑα 

wiv ὅτι χαϑύόλου διὰ πάσης δέλου οὕτω δίεισι τὸ φῶς, οὐ μὴν τὸ ἰδεῖν 
o wna ~ Od, ~ Cot, a ~ 2 SSN ~ ~ » ΄ v v 550} 

ὅτι διὰ τῆσδε τῆς ὑέλου διῆλθε τὸ φῶς τοῦτο ἐπιστήμην εἴπομεν ἄν, ἀλλ 
oe > ~ ΄ ~ fa ~ ΄ σ \ oye <\ ΄ lama 

15 ἐχ τοῦ πολλάχις τοῦτο. ὁρᾶν ὃ λόγος συνήγαγεν ὅτι καὶ ἐπὶ πάσης Sédov 

τοῦτο συμβαίνει μὴ ὁρωμένης (χαίτοι ἢ αἴσϑησις τὸ νῦν μόνον οἷδε 
\ e ΄ ~ as -» \ ~ 5 la ~ oc ΄ 39) χαὶ τὸ δρώμενον), νῦν δέ, ἐπεὶ τοῦτο οὐχ δρῶμεν οὕτως γινόμενον, οὐδ᾽ 80 

\ 0 

X\ 

tO 

ἐπιστήμην τούτου ἔχομεν, οὕτως φαμὲν χαὶ χαϑόλου ἐπὶ πάσης αἰσὺ ἤσεως 

ἐχλειπούσης μὲν ἐχλείπειν χαὶ ἐπιστήμην, οὐ μὴν ταὐτὸν εἶναι αἴσϑησιν 
20 χαὶ ἐπιστήμην. 

Μ fa b) ~ ~> \ \ ~ 

p-87b28 Εἰ yao καὶ ἔστιν ἣ αἴσϑησις τοῦ τοιοῦδε χαὶ μὴ τοῦ- 

δέ τινος, ἣν αἰσϑαάνεσϑαί γε ἀναγχαῖον τόδε τι χαὶ ποῦ χαὶ νῦν. -_2 

Ἃ (2 ) ‘ id Vv ~ ~ e} ΄ - ‘ σ 

Τουτέστιν εἰ xat ἢ αἴσϑησις τοῦ ποιοῦ. ἀντιλαμβάνεται (οὐ γὰρ ὅτι 
> 7C ΄ v x34) σ . \ " o \ ed \ v ~ 

hidos ἣ αἴσϑησις, GAN ὅτι λευχὸν ἢ ὅτι σχληρὸν ἣ ὅτι βαρὺ ἤ τι τοιοῦτον, 

25 ὧν χαὶ ἐπιστήμη ἀντιλαμβάνεται), ἀλλ᾽ οὖν, φησί, τοῦδέ τινος αἰσϑάνεται, 

τουτέστι τοῦ μεριχοῦ χαὶ τοῦ ἐν τῷδε τῷ τύπῳ ὄντος (τοῦτο γὰρ σημαίνει 45 
~ ~ ~ » Ἂν - ~ ΄ 

τὸ ποῦ) χαὶ τοῦ νῦν ὄντος, οὐχ ἁπλῶς παντός, ὅπερ ἐστὶ “is αἰσϑ ήσεως 

ἴδιον. ἣ μέντοι ἐπιστήμη οὐ τοῦ μεριχοῦ ἀντιλαμβάνεται οὐδὲ τοῦ ποῦ 
Η - ~ v sy ΠΑ. 

τοῦ νῦν OYTOS GAAS τοῦ πανταχοῦ χαὶ ἀεί" τοιοῦτον γὰρ 
. 

or 
΄ > 

ASLWEVOU GUO 
Ε \ ΄ > v ~ > ~ v 9, a cea nee ΩΝ ops AE Ai 
30 τὸ χαϑόλου. οὐχ ἄρα τῶν αὐτῶν αἴσϑησις ἀντιλαμβάνεται χαὶ ἐπιστήμη. 

ὥστε εἰ μὴ τῶν χαϑύλου ἀντιλαμβάνεται ἣ αἴσϑησις, ἢ δὲ ἐπιστήμη τῶν 

χαϑόλου, οὐχ ἂν εἴη ἣ αἴσϑησις lpg 0008 τὸ alodytoy ἐπιστητόν. 

τῆς prius RU: zai a zat prius delevi τῆς alt. om. Ra tz om. U 

ὃ aa U 4 τῶν alt. om. U zat τῶν Ra: ἡ U 5 φασιν {ὅτι conicio 

τῷ vehw ἢ post 7 add. ἐν ἃ 6 δίεισι δὲ τὸ φῶς δι᾽ αὐτῶν a T περὶ a: 

ὑπὲρ RU αὐτὰ U: ταῦτα Ra 8 διὰ τούτων φωτίζεσϑαι U 8, 9. ἀλλὰ σχιά- 

seaval τινας ἃ 9 post αἴτιον add. ἐστι Ra 12 δίεισιν ἐντὸς τὸ (τὸ ἐντὸς scripsi) 

ems Ua: διεισίοντο R 14 εἴποιμεν R 15 ὁρᾷν τοῦτο a 18, 16 συμβαίνει 

τοῦτο béhov a! 16 μὴ Uat: καὶ τῆς μὴ νῦν οὔσης (υ-ηνυούσης R) ὑέλου τοῦτο συμβαί- 

νειν Ra post ὁρωμένης add. δέ Ua? ἡ om. U ele a? 19 post μὲν add. 

αἰσϑήσεως a 22 αἰσϑάνεται 1] 23 post τουτέστιν add. ὅτι U 24 post λίϑος add. 

ἀντιλαμβάνεται a 27 τοῦ U;: τὸ Ra ante οὐχ add. καὶ a 31 τῶν μὴ Ra 
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> > 

p. 8:05 ᾿Αλλὰ δῆλον ὅτι xat et ἣν αἰσϑάνεσϑαι τὸ τρίγωνον ὅτι 50 

δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ἔχει τὰς γωνίας ual τὰ ἕξῆς. 

Τινές φασιν ὅτι, εἰ ἑωρῶμεν τὸ τρίγωνον δυσὶν ὀρϑαῖς τὰς τρεῖς 

γωνίας ἴσας ἔχον, ἡἠπιστάμεϑα ἂν δι᾽ αἰσϑήσεως. φησὶν οὖν αὐτὸς 
, 

5 ὅτι, εἰ χαὶ ἠσθανόμεϑα τοῦ τοιούτου, οὐχ ἂν ἣν ἐπιστήμη τοῦτο: τοῦδε 
γὰρ τοῦ | τριγώνου αἰσϑανόμεϑα, οὐ μὴν παντός: ἣ O& ἐπιστήμη τοῦ θ9. 

χαϑόλου ἐστὶ γνῶσις. 

p. 87639 Ato xat εἰ Ext tHs GE Any 

τουσαν THY γῆν; οὐχ ἂν ἢ δειμεν τὴν a 
Γ᾿ , 5 ΄ a ’ , ~ , 

10 [7s χαϑόλου ἐχλείψεως δηλονότι εἰ σϑανόμεϑα. χαὶ ὅτι τοῦτό φησι, 
δὲ. Ὁ ae > >] , 2 C , \ wv , Ἅ , ~ > 5 / 

δῆλον ἐξ ὧν ἐπάγει: ἡσϑανόμεϑα yap ἄν, Φησί, διότι νῦν ἐχλείπει, 
χαὶ οὐ διότι ὅλως" οὐ γὰρ ἣν τοῦ χαϑόλου αἴσϑησις. τῷ μέντοι, 

΄ + , \ Seay ΄ ς- Ὁ - , ~ > ΄ \ QO” 

φησί, πολλάχις τὸ αὐτὸ γινόμενον ὁρᾶν τῷ λόγῳ τῆς αἰσϑήσεως τὸ χαϑόλου 
συνήγουεν, χαὶ οὕτως ἂν ἐπιστήμην πάλιν εἴχομεν, ὥσπερ χαὶ νῦν Ewpa- 

15 χότες τόδε τὸ λευχόν, ὅτι διαχρίνει τὰς ὄψεις, χαὶ ἄλλο χαὶ ἄλλο συνηγά- 10 
ud ~ v " κω τ > 

youev ὅτι χαὶ πᾶν ἄρα λευχὸν τοιοῦτόν ἐστι. 

». 88:5 Τὸ δὲ χαϑόλου τίμιον, ὅτι δηλοῖ τὸ αἴτιον. 
σ 

Kav γὰρ εἴπω ᾿ πᾶν πῦρ ϑερμαίνει᾽, οὐχ εἶπον τὸ διότι ἀλλὰ τὸ ὅτι 
μόνον. ἐὰν μέντοι εἴπω “πᾶσα ἔχλειψις σελήνης κατὰ ἀντίφραξιν τῆς γῆς 15 

20 γίνεται, τὸ αἴτιον εἶπον. ἐὰν δὲ οὕτως “πᾶσα ἔχλειψις σελήνης στέρησίς 
ἐστι τοῦ ἡλιαχοῦ φωτός", τὸ ὅτι μόνον εἶπον, οὐ μὴν τὸ διότι χαὶ τὴν 

αἰτίαν. τῆς μὲν οὖν αἰσθήσεως ἁπλῶς τὸ χαϑόλου τιμιώτερον, εἴ γε τὸ 

ὅλον τοῦ μέρους τιμιώτερον, τῆς δὲ νοήσεως πάσης ἁπλῶς χαϑόλου οὔσης" 

οὐ γάρ ἐστι μεριχοῦ τινος χαὶ χαϑ᾽ ἕχαστα νόησις, εἰ χαὶ ἄλλαι ἄλλων 
fe te = 4 [Ὁ Ἃ , 5 >) πα 33: ld ph San 7 a. X 

20 νοήσεις χαϑολιχώτεραι. cO ὧν οὖν ξτέερον εν εστιν AUTO ETENOY OE TO 

) 

N 

‘ 

αἴτιον αὐτοῦ, ἢ μετὰ τῆς αἰτίας νόησις χρείττων τῆς ἄνευ αἰτίας. ἐφ᾽ 20 
> ὯΝ 5 Vv Vv 5} 9 5 ‘ , ΄ τὰ A ~ Vay 5 , 

ὧν ὃὲ οὐχ ἔστι τι αἴτιον GAN αὐτὰ πρώτιστα ἐστι χαὶ τῶν ἄλλων αἰτιώ- 

τατα, τούτων ἣ νόησις τιμιωτάτη" τῆς πάντων γὰρ αἰτίας ἐστὶ νόησις. 

το λέγει, τὸ ἐπιστήμην 5 cic ᾽ ais 1. fi 

30 ἔχειν Ov an 

Τουτέστιν εἰ μή τις χαταχρώμενος τῷ ὀνόματι τοῦ atodaveotar ἐπὶ 
5 ~ "» , Ne SZ " ΄ Vv ᾿" ᾿ »ν ΄ 

τοῦ ἐπίστασϑαι λέγοι" ἐπεὶ ἥ ye χυρίως αἴσϑησις οὐχ ἂν εἴη ἐπιστήμη. 

1 τὸ τρίγωνον ὅτι U Arist.: inv. ord. Ra 2 xat ta ἑξῆς om. R ὃ. 4 τὰς τρεῖς 

γωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς Ra 4 ἐπιστάμεϑα Ra τούτου R 8 ἐθεωροῦμεν Ra 

10 ὅτι εἰ ἠἡσϑανόμεϑα om. R 10 φησὶ τοῦτο U 11 διότι νῦν RUa(n): ὅτι 

Arist. 12 τῷ seripsi: to libri 13 πολλάχις φησὶ a γινόμενον ἃ: 

γενόμενον RU 15 χαὶ ἄλλο alt. om. Ra 18 οὐ τὸ διότι εἶπον a 20 πᾶσα 

om. R 20.21 ἐστὶ στέρησις a 23 δὲ deleverim 24 ἄλλα R 25 obv 

om. R 28 τοῦτο, om. 7 R 32 xvptws ye ἡ R 
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᾿ ΝΠ x > > ΄ 5 

p. 88411 "ἔστι μέντοι ἔνια ἀναγόμενα εἰς αἰσϑήσεως ἔχλειψιν 69r 
<n 

R 

Todto προσέϑηχε τὴν δοχοῦσαν ἐναντίωσιν ἐπιλυόμενος. ἐν γὰρ τοῖς 

πιστήμη" δόξειεν 
»" 

ἱ 
ἔμπ ql ἔλεγεν ὅτι, εἰ ἐχλείπει ΠΡ ΝΠ: ἐχλείπει χαὶ 

ἂν οὖν ταύτῃ ἣ αἴσϑησις ἐπιστήμη εἶναι, ὅπερ νῦν fT εἶχε. διὰ τοῦτο οὖν, 80 

ἵνα ἐπιλύσηται τοῦτο, EMEC eT πάλιν ἐχεῖνον τὸν λόγον. Goxst γάρ, 

φησί, τῶν προβλημάτων ἔνια, ὅσων ἢ ἐπιστήμη un χατείληπται, εἰς αἰσϑ ἡ- 

σεως ἔχλειψιν TATE τουτέστιν ἢ αἰτία τῆς Ayvolas αὐτῶν ἐστι τὸ 

ἐχλελοιπέναι τὴν δι᾿ αἰσϑήσεως αὐτῶν ἀντίληψιν. οἷον ἀπορεῖται πῶς διὰ 
A ~ ‘sy as ~ ζω ~ ~ 4 

τῆς δέλου δίεισι τὸ φῶς, χαὶ of μέν φασι διὰ τῶν πόρων τῆς ὑέλου 
ee SD S ΄ \ ~ ante > 5 3 7 

διιέναι τὸ φῶς, οἱ GE ἑτέρως" εἰ οὖν ἑωρῶντο οἱ πόροι, οὐχ ἂν ἐν ἀπορία 
5 . ~ ΄ - 

t χλειψις τῆς αἰσϑήσεως τῆς 80 
‘ 

χαὶ αἰτία ἢ 
5 

ἣν τούτου ἢ ἐπιστήμη. GAN ε 
/ στιν ara nate χαὶ ἐπιστήμη; 

v 

εχ 

Ψ 
- 
— ἐχλείψεως τῆς ἐπιστ ae GAN οὖν οὐ ταὐτόν 

Vv. 

ὡς εἴρηται morc 

p- 88215 Δῆλον ἂν ἣν χαὶ διὰ τί χαίει. 
ΤῈ" ΄ c ~ ΄ a7y y > ΄ 4. ἢ 

Γουτέστι ᾿ φαίνει᾽. εἰ ξωρῶντο οἱ πόροι, φησί, δήλη ἂν ἣν ἢ αἰτία 
Poe 

τοῦ διὰ τῆς ὑέλου τὸν ἥλιον 7 τὸ πῦρ φωτίζειν. 

p-38216 Διὰ τὸ ὁρᾶν μὲν χωρὶς ἐφ᾽ ἑκάστης, νοῆσαι δ᾽ ἅμα ὅτι 40 
ἐπὶ πασῶν οὕτως. 

Τουτέστιν ἢ μὲν αἴσϑησις μόνου τοῦ μεριχοῦ ἠσθάνετο, ὁ δὲ νοῦς 

τὰ χωρὶς ὑπὸ τῆς αἰσϑήσεως ἑωραμένα εἰς ἕν συναγαγὼν ἐποίει τὸ χαϑόλου 
a) χαὶ τὴν ἐπιστήμην. 

p. 88218 Τὰς δ᾽ αὐτὰς ἀρχὰς ἁπάντων εἶναι τῶν συλλογισμῶν 

ἀδύνατον. 

Τὸ προχείμενόν ἐστι δεῖξαι, ὅτι οὐχ αἱ αὐταὶ ἀρχαὶ πασῶν τῶν ἐπι- 

στημῶν εἰσιν. ἀρχαὶ δὲ δηλὸν. ὅτι τῶν συλλογισυῶν αἱ προτάσεις. τῶν 

4 ἔμπροσϑεν) οἵ. ad p. 308,21 ante ato}. add. ἡ RU: om. ἃ ἐκλείποι ἂν καὶ ἐπι- 

στήμη ἃ: om. RK δόξοιεν R 5 ἂν οὖν RU: οὖν ἀεὶ ἃ fort. ἐλέγχει Ὁ τοῦτο 

ἐπιλύσηται U: ἐπιλύσηται τὸ δοχοῦν ἐναντίον a τὸν λόγον ἐχεῖνον ἃ 8 post τουτέστιν 

add. ὅτι a am elvat? 9 post οἷον add. εἰ R 10 xai—11 φῶς RU: οἱ μὲν γὰρ, 

ἑτέρως φησὶν ἃ 11 post ἑτέρως add. τὴν αἰτίαν δῆϑεν ἀποδιδόντες ἃ post ξω- 

ρῶντο add. φησιν ἃ ἀπόροις U 12 post ἀλλ᾽ add. ὅμως ἃ post αἰτία add. 

ἐστὶν a ἡ αἴσϑησις, om. a αἰσθήσεως Ra 13 ἐστιν om. U 15 xater καὶ 
Arist.: zat ἀεί U (pr. D): φωτίζει a 16 τουτέστι RU: γράφεται καὶ καίει. ἔστι δὲ 

ἀντὶ τοῦ ἃ εἰ---Ἤοησίν RU: φησὶν οὖν ὅτι ef ἑωρῶντο οἱ πόροι τῆς ὑέλου a ἂν a: 

om. RU 18 διὰ Ra (npfM, corr. c): zat U: om. Arist. post μὲν add. τὸ 

πῦρ R 20 αἰσϑάνεται a 21 ὁρώμενα Ra συνάγων, ποιεῖ ἃ 26 εἰσι post 

25 πασῶν colloc. R: ante πασῶν a δῆλον ὅτι post προτάσεις colloc, RK: om. a 



519 PHILOPONI IN ANALYT. POST. 1 32 [Arist. p. 88418. 22] 

~ 

syets. δείχνυσιν οὖν ὅτι οὔτε al προσεχεῖς ἀρχαὶ τῶν συλλογισμῶν οὔτε 

at πρῶται αἱ αὐταὶ πασῶν. χαὶ τέως, ὅτι αἱ προσεχεῖς οὐχ αἱ αὐταί, 

ΕΥῚ ΄ ΄ , » ¢ AN , IF > \ ce 

δὲ προτάσεων at μέν εἰσι προσεχεῖς, at δὲ bie aba ἐξ ὧν xat at προσ- 69r 

a 0 

δείχνυσι. χαὶ πρῶτον μὲν λογιχῶς ϑεωροῦσι" λογιχῶς δέ φησιν ἀντὶ 50 
5 

t 5 τοῦ κοινότερον ἐπὶ πάντων ἁπλῶς συλλογισμῶν᾽ 
πῦ 

= @ τω a R 

~ ~ SY ~ ~ 

πασῶν τῶν ἐπιστημῶν. τί οὖν φησι νῦν: ὅτι ef τῶν 
D5 ahaa of OS Weunele. Bool ΩΣ πὸ enone τ, 

μεν εἰσιν ἃ ‘7 CuGeO Osc YEevuGsts, GOUVATOY OF TO UEVOES συμπερᾶσμα 

> 

‘ 

δι᾿ ἀληϑῶν προτάσεων συναχϑῆναι, ἀλλὰ δεῖ πάντως τοῦ ψευδοῦς συμπε- 

p 10 ράσματος ψευδεῖς χαὶ τὰς προτάσεις εἶναι, τοῦ ὃὲ ἀληϑοῦς συμπεράσματος 
> ϑεῖς ἘΠῚ eA ΣΌΝ er es , aS NAN ene Ψ eee ἜΝ ἣ ~ ~ Ties ἣν 
ἀληϑεῖς εἰσι πάντως αἱ προτάσεις, τὸ δὲ ψεῦδος | τοῦ ἀληϑοῦς τῇ φύσει 09» 

διώρισται χαὶ ἕτερα ταῦτα SG, οὐχ ἄρα ἐν re eee πάντων τῶν συλλο- 

γισμῶν τὰς αὐτὰς εἶναι ἀρχάς. τί οὖν φησιν ; οὐχὶ χαὶ ἐκ ψευδῶν προτάσεων 

ἀληϑὲς ἐνδέχεται συναγαγεῖν συμπέρασμα: φημὶ γὰρ “ὃ ἄνθρωπος λίϑος, 

15 6 λίϑος ζῷον, 6 ἄνθρωπος ἄρα ζῷον᾽- ἰδοὺ at μὲν προτάσεις ψευδεῖς, 
A ὯΝ "δ 3 4 ΦΆΤ Ἢ ai X 5 eS aw lye NAS ~ 

τὸ δὲ συμπέρασμα ἀληϑές. ἀλλὰ δὴ nat ex ψευδῶν ψευδὲς συνάγεται 5 

συμπέρασμα. ὥστε ἐχ τῶν αὐτῶν ἀληϑὲς χαὶ ψευδὲς συμπέρασμα ὅσον 
JN ~ \ ~ ! Q ας \ “3. σ ἘΦ \ See NEE eet ἊΣ 

ἐπὶ τῷ ἀληϑεῖ χαὶ τῷ φευδεῖ. φησὶν οὖν ὅτι, εἰ χαὶ ἐνδέχεται Ex 
sa iene χὰ ς aSans ARCMIN SON ΤΣ τ Ξ  ὐἤοξες φευδῶν ἀληϑὲς συμπερασμα συναγαγεῖν, GAAG τοῦτο ἅπας γίνεται 

Ἃ 20 μόνον. ἐπεί τοί γε, ἂν ἑχάστην τῶν προτάσεων τῶν feet συλλογίσασϑαι 

βουληϑῶμεν " ἀνάγχη πᾶσα ἐχ rey προτάσεων αὐτὰς συλλογίσασϑαι" 
of 

ἀδύνατον γὰρ ἀληϑεῖς ee: ts ψευδὲς συμπέρασμα SCRE τὰ μέντοι 

ἀληϑῆ συμπεράσματα ἐξ ἀληϑῶν προτάσεων οὐχ ἅπαξ μόνον τοῦτο ὑπο- 10 

ugvet, τὸ Ov ἀληϑῶν τὰ ἀληϑὴ σ Fuente, ἀλλ ὅσον ἂν χαταπυχνώσῃς 
‘ ‘ SYS) δ ᾿Ξ =) > 4 X 3 X f 4 

τὸν συλλογισμὸν ἀεὶ τὰς προτάσεις ἀποδειχνύς, τὸ αὐτὸ συμβαίνει, λέγω τῷ σι 

\ δὴ τῶν ἀληϑῶν συμπερασμάτων ἀληϑεῖς λαμβάνειν χαὶ τὰς προτάσεις. 

Ἁ 

p. 8819) Otov εἰ: τὸ A χατὰ tod 1 ἅληῦες; τὸ on @- Ἔ (᾽ν a oOo < εὶ =. 

a] Ἁ ’ ay , 

To μὲν A χατηγορούμενον, τὸ δὲ I ὑποχείμενον, τὸ δὲ B ὁ μέσος 

80 ὅρος ἀμφοτέροις ψευδῶς συμπλεχόμενος ὡς τὰς δύο προτάσεις ῳευδεῖς 
iA , 4 ~ ~ , > 

γίνεσϑα!. ny οὖν, φησί, μέσα ληφϑῇ τῶν προτάσεων τούτων, οἷον μέσον 
~ \ B an (i= a~ Vv ΞΕ 3 ᾽ν» ᾿ \ Nees νὴ ’ = ES ΓΞ 

τοῦ AB χαὶ BIT ψευδῶν ὄντων, avayxy χαὶ τὰς συναγοῦσας ταῦτα προ- 

ς εἶναι" τὸ yap ψεῦδος ἐχ Ψευδῶν συναγεται. 

9 eee a 4 χαὶ om. a post μὲν add we φησι R ϑεωροῦσι om. R 

5 post ἐπὶ alt. add. πάντων a 6 συλλογισμιῶν om. a 6.7 ὅτι---ἐπιστημῶν om. R 

8 δὲ alt. om. Ua Φεῦδος, OM. συμπέρασμα ἃ 9 συμπερανϑῆναι ἃ 

10 εἶναι ἃ: om. RU 11 post πάντως add. χαὶ ἃ 17 post αὐτῶν add. zai ἃ 

ante ah. et vevd. add. τὸ U Ψευδὲς---ἀληϑὲς 18 ὅσον om. R τῷ alt. 

om. U 19 συνάγειν U 20 ante ψευδῶν add. ἐκ R 22 συνάγειν U 

23 μόνον om. Ra 24 χαταπυχνώσαι U 25 συμβήσεται a 26 post δὴ 

add. to a συμπέρασμα a 27 εἰ Ua Arist.: ἐστι R 80 ἀμφοτέροις--- 

συμπλεκόμενος ἃ: ἀμφότεροι---συμπλεχόμενοι RU 
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25 

p. 88227 Εἶτα οὐδὲ τὰ ψευδῇ ἐχ τῶν αὐτῶν ἑαυτοῖς. 69 

Οὐ μόνον, φησί, διὰ τοῦτο διάφοροι αἵ τῶν συλλογισμῶν ἀρχαί, διότι 
οἱ μὲν ἐξ ἀληϑῶν εἰσι προτάσεων of δὲ ex ψευδῶν, ἀλλὰ χαὶ αὐτοὶ of 

ex ψευδῶν ὄντες συλλογισμοὶ διαφόρους ἔχουσι τὰς ἀρχάς: οὐδὲ γὰρ τὰ 

ψευδῆ τὰ αὐτὰ ἀλλήλοις. τῶν γὰρ ψευδῶν τὰ μέν ἐστιν ἐναντία, τὰ δὲ 
ἀδύνατο. συνυπάρχειν, τὰ δὲ οὔτε ἐναντία οὔτε ἁπλῶς ἀδύνατα GAN ἐνδεγό- 
μενα μὲν συνυπάρχειν ὅμως δὲ μὴ συνυπάρχοντα. οἷον ἐὰν μὲν εἴπω 

ὅτι ἢ διχαιοσύνη ἀδιχία ἐστὶν ἣ 6 δίχαιος ἄδιχος ἢ ἢ σωφροσύνη ἀχολασία 
lLaw> 2 ΄ τ ΣᾺ ὯΝ v 6 » ¢ σ 
ψεῦδος ἐναντίον εἶπον. ἐὰν δὲ εἴπω aviipwros ἵππος ἐστὶν 7 ὁ ΤῊΝ 

ξύλον᾽, ψεῦδος ἀδύνατον εἶπον: οὐ γὰρ ἐναντία ταῦτα ἀλλήλοις ἀλλὰ μόνον 
7 a a: 2A ΣΝ Ξ y ΄ SM. σ 

δύνατα συνυπάρχειν ἀλλήλοις. ἐὰν “δὲ Gea ae Σωχράτους εἴπω ὅτι 
> ZC Sal Ὁ,» > Nady » > ΄ ἡωχράτης οὐ χάϑηται, 7 βαδίζοντος οὐ βαδίζει, οὐτε ἐναντίον ε 

> > »ν δΆ 5 2 ΄ ~ 

O05 οὔτε ἀδύνατον ἀλλ᾽ ἐνδεχόμενον. εἰ τοίνυν πλεοναχῶς 
bi. ed 

vat ἀλλήλοις ἀδύνατον, δῆλον ὅτι ἀδύ 
i 

ARN 5 Sy NN πα 
VYELVG0S ταῦτα OF TA AVTM Et ; δ 

A δὴ >~ +} ~ 3 τ εἰ ΄ 

τῶν ἔθη συλλογισμῶν τὰς αὐτὰς εἶναι ἀρχάς. ὥστε εἰ μηδὲ tH ὰ 
~\ a7 ΄ 

αἱ αὐταὶ ἀρ) (at, πολλοῦ ye (Get) δήπου πάντων. ) / | 

p. 88228 Οἷον to τὴν διχαιοσύνην civar ἀδικίαν ἣ δειλίαν. 

3 
\ s\ ἜΣ 3) 4 ai 2 2 Pop > ΄ὔ Ἢ “Ὁ ΄, ἔτ, 

Ο μὲν τουτῶν CYAVTLOY φῳεῦοος, TO τ οιχαιοσυνὴν GOLKLAY εἰναι, 

αι τὴν διχαιοσύνην, ὥσπεροῦν χαὶ τὸ τὸν ow “Ξ" <= 

\ A 

>. IQ 7 . \, 7 

τὸ ὃς ἀδύνατον, δειλίαν 
> ᾿ - ᾿ ΄ " 

ρώπον ἵππον εἰναι ἣ βοῦν ἀδύνατον: ὁμοίως χαὶ τὸ τὸ ἴσον 
sy \ “ Ἂν ε - , 

ναι ἀδύνατον καὶ ἐναντίον, ἕως ἂν ἴσον ἁπλῶς λάβω. 

᾿ 

p. 85230 "Ex δὲ τῶν χε ιμένων ὦ [Ὁ a 

Δείξας, ὡς αὐτὸς εἶπε, λογιχῶς ὅτι οὐχ εἰσὶ πάντων τῶν συλλογισμῶν 
αἱ αὐταὶ ἀρχαί (λογικῶς δέ, διότι ἐπὶ πάντων ἁπλῶς τῶν συλλογισμῶν zat 
ψευδῶν χαὶ ἄλη ϑῶν) νῦν βούλεται ἐπὶ μόνων τῶν ἀληϑῶν γυμνάσαι τὸν 

‘ 

λόγον, μᾶλλον ὃξ τῶν ἀποδειχτιχῶν. τοῦτο γάρ, φησί, [τὸ] ἐκ τῶν χει- 

μένων συλλογισμῶν, λέγω δὴ τῶν ἀποδειχτιχῶν, δείξομεν, ὅτι οὐχ οἷόν 

τε πάντων τῶν τοιούτων συλλογισμῶν τὰς αὐτὰς εἶναι ἀρχάς. δείκνυσι δὲ 
~ , >) Vv ~ Ἁ ~ 

τοῦτο πλείοσιν ἐπιχειρήμασιν, ὅτι οὔτε τὰς προσεχεῖς ἀρχὰς τῶν ἀπο- 

δειχτιχῶν συλλογισμῶν οἷόν τε τὰς αὐτὰς 20 οὔτε τὰς πρώτας. χαὶ 
σ ΄ \ 

τέως. ὅτι οὐχ εἰσὶν at αὐταὶ at προσεχεῖς ἀρχαὶ πάντων, δείχνυσιν οὕτως 

ἡ 30 

3d 

45 

ἑαυτῶν R (A Mn, pr. Bc) 2 of τῶν ἀρχῶν συλλογισμοὶ R: at ἀρχαὶ τῶν συλλο- 

γισμιῶν a 6 ἀδύνατον pr. |. ἃ ὑπάρχειν itemque vs.7 R ἀδύνατα 
Β 
aT 

11 

πολλαχῶς a 14 post δῆλον add. ἄρα ἢ ἀδύνατον alt. om. U πολὰ 

λῶς Ra 7 συνυπάρχοντα ἃ: ὑπάρχοντα RU post μὲν alt. add. γὰρ R 

ἀδύνατον ὑπάρχειν R 12 ante σωχρ. add. 6 R 13 τὸ prius om. a 
) 

Sseripsi: πολλῶ RUa δεῖ addidi 17 ἀδικίαν εἶναι R 18 ἀδιχίαν om. R 
20 εἶναι om. R: post βοῦν colloe. a 21 ἕως Ua?: ἣ ws Ra! tows Ua? 

ἁπλῶς τὸ μεῖζον καὶ ἔλαττον λάβοιμεν a! 24 ἁπλῶς om. U τῶν om. R 
20 post νῦν add. οὖν R 26 ἀποδειχτῶν a τὸ delevi 

οὗ 
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εἰ γὰρ συγγενεῖς μὲν τῶν συμπερασμάτων at 

περάσματα FTOL τὰ ΡΜ Τὰ τὰ 08 
- 

το) 5) 
SsS5 
(evel πολλὰ χαὶ 

= 
TH 

~ 9 ~ ~ , 

τῶν ἀριϑωητιχῶν τῷ γένει" 
~ ~ [τ᾿ , ~ ~ 

Tov συνξχους. OWOLMS ταῦτα τῶν o 

τὰς ἀπηχήσεις τῶν βαρέων χαὶ 
χαὶ ταῦτα μὲν τοῦ ποιοῦ, 

~ 5 ~ A Ν 

χηινὸν τοις εἰρὴν "ένοις πᾶσι προς τὰ 

> \ 3 ‘ \ 

ἰατριχα αὑτας το οὐσίας ἐπισχοπεῖ us| 
ἊΝ: ᾿ x , = >) 

To TOSO0V TO TOLOV UATAYIVETHL), εἰ 10 
-- 
ἐς. ΕΞ πουλί ΐ συγγενεῖς προβλήμασιν αἱ 

~ , 

προτάσεις we 1E < { o . 

χαταφατιχῶς" τοῦτο 

eal ἀρχὴ 

a 
μεν 

\ 

7 TODS OF TEOLTTOUS, 
a S ΄ X δι 

εν OLAGTATOV, τὴν οξ 

ι ἀλλήλοις ἢ χατηϊορηϑήσ 

οὐχ ἄρα οὐδὲ τῶν ἀληϑῶν συλλογισμῶν at 

usy γὰρ τοῦ διωρισμένου 

πουσιχῶν ἕ 

ἰατριχὰ 

AS) 
Φ aA > a { - 

tat οιχῆς χαὶ υουσιχὴς χαὶ ἀστρονομίας 

NALYT. POST. I 32 [Arist. p. 88230. 94] 

προτάσεις, ἐξ ὧν τὰ συμ- 69¥ 
προβλήματα οὐ τὰ αὐτὰ ἀλλήλοις 50 

ιέστηχε γὰρ τὰ γεωμετριχὰ ϑεωρή- 
- 
~ ἰσὶ ποσοῦ, 

γὰρ 
φϑόγγων χαὶ τὴν τούτων 

‘ 

Ἁ 

TH ἕτερα" υὲν 

3. οὐδὲν 
\ 

aye 
~ os » - ΡΝ ~ =n. 

τῆς ὕλης, ἐχεῖνα OF 7 περὶ 70: 

- ~ ΄ /, 

TOD ποσοῦ. ὁμοίως 

προβλήματα. τὰ μὲν 1 

΄ \ ΄ σ 

τοίνυν τὰ προβλήυατα ste 

ἀνάγχη δήπου χαὶ τὰς 

5 ~ 

eeey - 
ιν o Cc wy ΓΕ a ee 

- 
ξι χαὶ τῶν λοιπ 

αὐταὶ ἀρχαί. 10 

= ° yy. , as nn ae , 5 , ‘ Ὁ 

». 88234 ἈΑνάγχη δέ γε FH εἰς μέσα ἐφαρμόττειν 7 ἄνωϑεν ἡ J i i i i ᾿ ried 3615 | | 
, “Ἂ ‘4 τὴ ν Vv ‘ INR ve ~ 

χάτωϑεν. ἣ TODS WEY εἴσω ἔγειν τοὺς OF ἔξω τῶν ὅρων. 3: τῇ ‘ 

= 1" Ὧν > oa 9 23 τς Δ 2) ‘ , a , a >) ~ 

25 ἐπειδὴ εἶπεν OTL οὐχ ἐφαρυύττουσι, δείχνυσιν εἰπὼν TL σημαίνει αὐτῷ 
i τόσο χὰ iy ry 

΄ > ¢ ~ ΄ 

ἐνταῦϑα τὸ ἐφαρυόττειν, ἀντὶ τοῦ τὸ χατηγορεῖσϑαι τὸ ἕτερον τοῦ ἕτέρου 
oath) 9 di t 

“oe ~ ~ > ΄ ΄ - = 

ἢ ὑποχεῖσϑαι. ἣ οὖν εἰς μέσα ἐφαρμόττει, φησίν, ὡς ἐπὶ τοῦ πρώτου 15 

σγύωαστος. ὡς τῷ υὲν τῶν ἄχρων ὑποχεῖσϑα!ι. τῷ wstlovt, τοῦ GE χατηγο- δε 9 τ he 4S) i 
~ ~ “" , ~~ » 5 ~ , ‘A 5 , 

ρεῖσϑαι, tod ἐλάττονος, 7 ἄνω ϑεν, ὡς ἐπὶ τοῦ μέσου, ὥστε ἀμφοτέρων 
~ a” , c +) ‘ ~ > , 

30 τῶν ἄχρων χατηγορεῖσϑαι, 7 χάτωϑεν, ὡς ἐπὶ τοῦ τρίτου, ὥστε ἀμφοτέροις 
~ γ΄ av ἊΝ - ’ ~ ‘ 

τοῖς ἄχροις ὑποχεῖσϑαι. οὕτω dé χαὶ ἐν τοῖς [Ιροτέροις ἀναλυτιχοῖς τοὺς 

2 τὰ Shi, 4 ποσοῦ ἐστι a ὃ ταῦτα δ᾽ ὁμοίως a 7 χαὶ 

U πᾶσι 

σχοπεῖ, sed 

a 15 

8 

post ὕλης a 

= is 
ταῦτα OF 

ἐξαρμόττειν Ra 

τς ἬΝ υ 16 post ἔχει alt. add. ϑέσιν Ra 

τρίας δὲ, OM. ἐν a vey om. Ua 18. 

2 lerc 

τοῖς εἰρημένοις a 

19 εἶναι μέγεϑος ἃ 

post ἰατρικὰ add. 

10 ποιὸν ---ποσὸν Ra 

14 χατὰ om. 

17 ἀριϑμητιχαὶ U 

11 τοῖς προ- 

τούτοις U 

18 

20 ἐφαρμόσαιεν 

ἃ 

γεωμε- 

ἃ 
92 x κατηγορηϑεῖεν ἃ ἀστρονομίας ἈΠ: γεωμετρίας ἃ 23 ἣ (ante εἰς) om. R 

24 7 om. R 25 εἰπὼν om. a 25.26 évtadda τί σημαίνει τὸ a 26.27 avti— 

ὑποχεῖσϑαι deleverim 26 τὸ alt. om. ἢ 28 τῷ prius R: τὸ Ua post ἄχρων 

add. ἤγουν a 28.29 τῷ μείζονι ὑποχεῖσϑαι, τοῦ δ᾽ ἐλάττονος χατηγορεῖσϑαι a 

90 χαταφάσχεσθαι ἃ" et ante τῶν U ἐσχάτου 81 ἐν τοῖς Προτ. ἀναλ.] 

p- 25636, 2639, 28215 
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μέσους ὠνόμαζε. ζητοῦσι ὃὲ χαὶ ἐν τούτοις, πῶς φησιν ἐν τῷ δευτέρῳ τὶ 

Γ᾿ 
΄ , 5 ~ wv 

σχήματι τὸν μέσον ἐφαρμόττειν τοῖς ἄχροις. Usy γὰρ χαταφατιχὰς 
Ὗ ,ὔ’ ΄ , 0 » ἢ Co 

ἀμφοτέρας λάβωμεν τὰς προτάσεις, ἵνα χαὶ ἐφαρμόζῃ ὃ μέσος τοῖς ἄχροις, 20 
‘ 

αἀσυλλόγιστος ἣ συζυγία yivetar: εἰ δὲ δέοι συλλογιστιχὴν γενέσϑαι, τὴν 

5 ἑτέραν ἀποφατιχὴν δεῖ εἶναι. πῶς οὖν φησιν ἄνωϑεν ἐφαρμόζειν τοῖς 
[2 

ἄχροις: χαὶ φαμὲν OTL οὐ πρόχειται νῦν αὐτῷ περὶ συλλογιστιχῶν ἣ ἀσυλλο- 

γίστων συζυγχιῶν παραδοῦναι οὐδὲ ἁπλῶς συλλογιστιχὴν ἐχϑέσϑαι συζυγίαν, 

ἀλλὰ μόνον ἡμῖν παραδοῦναι ποσαχῶς ἔστιν ὅρον ὅροις Sel, οὐχέτι 

μέντοι τῶν προτάσεων συμπλοχὴ τίς ποτέ ἐστιν. χἀχεῖνο δὲ ἔστιν εἰπεῖν 

10 ὡς ἐφαρμόττειν φησὶ τὸ ἁπλῶς χατηγορεῖσϑαι ἣ ὑποχεῖσϑαι ϑάτερον da τι ), δῦ 

εἰτε χαταφατιχῶς εἴτε ἀποφατιχῶς. μήποτε δὲ χαὶ ἁπλούστερον ἀχούειν δεῖ 

τοῦ ἀνάγχη δέ ye ἣ εἰς μέσα ἐφαρμόττειν F ἄνωϑεν 7 emu [0] 

τουτέστιν ἀνάγχη (7) μέσους 6 νεσϑαι 7 wstCovas 7 ἐλάττονας" 
~ 5 Ἐν ~ 5 7? ~ 

τοῦτο γὰρ δηλοῖ τὸ ἄνωϑεν (ἄνωϑεν δὲ οὐχ ἐν τῷ συλλογισμῷ GAN ἐν τῷ 
ὅρους παραλαυβάν 

douatt) χαὶ πάλιν χάτωϑεν. τὸ ὃὲ ἣ τοὺς μὲν εἴσω ἔχειν τοὺς 15 OUTED 
ἮΝ Ve ~ σ΄ v > “75 - > ~ Ν > δ 
OF εξ τῶν ὀρθῶν τοι εχ παραλλήλου τῷ πρὸ AVTOV TO αὗτο ἐστι" χαι 

5 

σϑαι ΤΙ 

μέσους τοῦ δευτέρου χαὶ τοῦ τρίτου σχήματος, ἐντὸς 

ν τοῖς (Πρώτοις) ἀναλυτιχοῖς ἔξω μὲν χεῖσ 
» 

‘ 

χεῖσθαι τοῖς dxpors ἣ εἴσω «μέν φησι τοὺς ὑποχειμένους 
οαρυόζειν λεγόμενοι TODS x οὐ τος τουτέστιν ὅτι οἵ t 

ὅροι ἢ ὑπόχεινται τούτοις οἷς λέγονται ἘΠ 1 ἣ eo pena αὐτῶν. 
͵ S a NA =») ς #4 > A 2 ἔσω GE φησι τοὺς ὑποχειυμένους ἔξω δὲ τοὺς χατ HyopoUpevens, διότι πε- 

΄ ΄ 4 “ 

ριέχουσιν of χατηγορούμενοι τοὺς ὑποχειμένους, τὸ δὲ περιέχον ἔξωϑεν ὃν 
΄ > 

περιέχει ἐντὸς ἑαυτοῦ ἔχον τὸ περιεγόμενον. so 

) τ᾿ ? , AX ~ ~ > ~ 

Ak οὐδὲ τῶν χοινῶν ἀρχῶν to σι & ΟΡ oa) ~~) © a ο 

ἅπαντα δειχϑήσεται. 

‘= a 3S » ) ~ ~ 5 “4 

Δείξας ὅτι οὐχ at αὐταὶ πασῶν τῶν ἐπ οτμῶν αἱ προσεχεῖς ἄρχαι, 
~ ao 3 AN ¢ QOc%) A ‘ 

χνυσιν YOY OTt οὐὸξ at xavohov χαὶ χοιναὶ ἔννοηιαι πάντως at αὗται 40 ov [0] τος 

5 \ ΄ >} la 5 ΄ ν» \ 3 ‘ 

ἐπὶ TAOS ἐπιστήμης. ἐπειδὴ γὰρ ὑπενόησεν ἄν τις ταύτῃ τὰς αὑτὰς 

80 εἶναι τῶν ἐπιστημῶν ἀρχάς, τῷ τὰ χοινὰ ἀξιώματα τὰ αὐτὰ εἶναι, οἷς 
> 5 ” ΄ 

ἐπὶ παντὸς ἣ ἢ ENE ES ἢ ἢ 
-“ 
C πᾶσαι αἱ ἐπιστῆμαι χέχρηνται, οἷον 

On 
b) ~ way, 5 fy 2 “ ἀπόφασις, χαὶ ὅτι τὰ τῷ αὐτῷ ἴσα χαὶ ἀλλήλοις ἐστὶν ἴσα χαὶ τὰ ὅμοια, 
n 7 aly , s ~ ~ 

διὰ τοῦτό φησιν ὅτι οὐδὲ ταύτῃ ἐνδέχεται τὰς αὐτὰς εἶναι πασῶν τῶν 

2 ἐφαρμόττειν ante τὸν colloc. ἃ: ἐφαρμόζειν U ὃ λάβοιμεν ἃ τοῖς ἄκροις ὁ μέσος K 

9 χἀκεῖνο ---εἰπεῖν RUa?: χαϑὼς οὖν εἴπομεν, ὅτι al 10 ἐφαρμόττει a! ἣ ὑπο- 

χεῖσθαι U et om. ἢ a7: om. Ra! ϑάτερον Yatépov a! 13 ἢ primum addidi 

ἢ ἐλάττονας om. U 14. post τὸ ἄνωϑεν add. 7 κάτωϑεν Ra 15 «ai om. U 
16 ταυτὸν, sed ante πρὸ a 17 Πρώτοις addidi ἐν τοῖς Πρώτ. ἀν.] cf. ad p. 314,51 

ἔξωϑεν, OM. μὲν a 18 τοῦ alt. om. R 20 ὅτι om. a 22 ἔξω δὲ Ua: 

εἰς R 24 ἑαυτῶ αὶ 25 te om. R ἐξ ὧν om. αὶ 26 post δειχϑήσετα! 

add. λέγω δὲ χοινάς R 28 post οὐδὲ add. γὰρ R χαὶ Ra: ἡ U 90 οἷς 

seripsi: αἷς Ua: om. καὶ 91 ἅπασαι R 32 post ἀπόφασις add. ἀληϑεύει a ἐστὶν 

om. U 
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, 

πιστημῶν ἀργάς. χέγρηνται μὲν γὰρ τοῖς χοινοῖς ae ιώμασι πᾶσα! at TOF 1 t ᾿ 
4 0)». 

ἐπιστῆμαι, οὐ μὴν δι᾿ αὐτῶν μόνων τὰ προχείμενα ϑεωρήματα ἀποδει- 45 | eal ' i f 

χνύουσιν, ἀλλὰ πάντως ἑχάστη ἐπιστήμη πρὸς τῷ χοινῷ ἀξιώματι χαὶ ἑτέραν 3 i Aes ᾿ ὶ ‘ ρ 

λαμβάνει πρότασιν ἐχ τοῦ ὑποβεβλημένου αὐτῇ γένους, ἣν συμπλέξασα τῷ 
- 

χοινῷ ἀξιώματι οὕτω ποιεῖτα! τὴν ἀπόδειξιν. οἷον βουλομένη δεῖξαι, ὅτι oe 

ἢ διάμετρος ἀσύμμετρος τῇ πλευρᾷ, λαμβάνει ὅτι σύμμετρος, χαὶ διὰ τούτου 

χαὶ τοῦ χοινοῦ ἀξιώματος τοῦ λέγοντος ᾿ἐπὶ παντὸς 7 ἢ χατάφασις ἣ ἢ 

ἀπόφασις δείχνυσιν ὅτι ἀσύμμετρος. δμοίως λαβών; ὅτι ἥδε ἢ εὐϑεῖα 50 
2} QS NX τῇδε ἴση χαὶ ὅτι ἑτέρα τις τῇ αὐτῇ ἴση, διὰ τούτου χαὶ τοῦ χοινοῦ ἀξιώ- 

10 watos δείκνυσιν ὅτι χαὶ ἀλλήλαις at εὐϑεῖαι fT μόναι ἴσαι. χαὶ ἐπὶ πάντων 

ὡσαύτως. εἰ τοίνυν μὴ μόνον διὰ τῶν ἀξιωμάτων αἱ δείξεις προέρχονται, 

ἀλλὰ δεῖ πάντως χαὶ ἐχ τοῦ ὑποβεβλημένου γένους ἑτέραν παραληφϑῆναι 

πρότασιν ἀρχῆς λόγον ἔχουσαν πρὸς τὸ συμπέρασμα, οὐ τὰ αὐτὰ δὲ γένη 

πάντων, πρόδηλον ὡς οὐδὲ at αὐταὶ ἀρχαὶ πασῶν τῶν ἐπ ἜΣ ὅπερ 
15 ὃὲ χαὶ | ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν εἴρηται, οὐδὲ τὰ ἀξιώματα τὰ αὐτά εἰσιν ἐπὶ τῦν 

πασῶν τῶν ἐπιστημῶν, οὐδὲ τοῖς χοινοῖς (κοινῶς) χέχρηνται ast at ἐπιστῆ- 

μαι ἀλλὰ προσοιχειοῦσαι αὐτὰ ἕχάστη τῷ ἰδίῳ γένει, οἷον χοινὸν μέν ἐστιν 

᾿ἐὰν τέσσαρα τινα ἀνάλογον mot, χαὶ ἐναλλὰξ ἀνάλογον ἔσονται᾽ " χέ ἔχρηται 05 

τούτῳ τῷ ἀξιώματι ὃ μὲν ὙΠ ΡῈ ἐπὶ μόνων τῶν μεγεϑῶν, “ἐὰν τέσσαρα 

20 serge en ν Ἰ τον ὧσιν᾽, ὃ 48 ἀριϑμητιχὸς “ἐὰν τέσσαρες ἀριϑμοί᾽, 5 

ὃ δὲ φυσιχὸς ᾿ἐὰν τέσσαρες χινήσεις ἢ τέσσαρες χρόνοι. ὥστε οὐδὲ τοῖς 
ἀξιώμασιν ἀπαραλλάχτως τοῖς αὐτοῖς αἱ ἐπιστῆμαι χρῶνται. 

p.88b3 “Ett at ἀρχαὶ οὐ πολλῷ ἐλάττους τῶν συμπερασμάτων" 

ἀρχαὶ μὲν γὰρ at προτάσεις, αἱ δὲ προτάσεις ἣ προσλαμβανο- 
25 μένου ὅρου 7 ἐμβαλλομένου εἰσίν. 

“Ἕτερον eee εἰ ἦσαν, φησίν, αἱ αὐταὶ ἀρχαὶ πασῶν τῶν ἐπι- 
στημῶν, ἦσαν ἂν χαὶ ἀριῦμῷ ὡρισμέναι" οὐδὲ γὰρ ἂν ἄλλως ioe: 10 

΄ a7 “ ΄ > 5 

ἡδύναντο, Ott xowat εἰσι πάσης ἐπ eu il εἰ ἦσαν ἀόριστοι zat’ ἀριϑμὸν 

χαὶ οἷον ἄπειροι. νῦν δὲ δῆλον ὅτι τῷ εἶναι τυχὸν ὡρισμένας οὕτως 
> o2 

30 ἐγνωχότες of τοῦτο ἀποφαινόμενοι, ὅτι ταῖς αὐταῖς πᾶσα ἐπιστήμη χρῆται, 

οὕτως ἀποφαίνονται τὰς αὐτὰς εἶναι a χὰς πασῶν τῶν ἐπιστημῶν. ὥσπερ 
ἐν i 

‘ , ~ 5 ~ 

γὰρ χαὶ παντὸς λόγου χοιναί εἰσιν αἱ ἀρχαὶ χαὶ διὰ τοῦτο zat ἀριϑμῷ 

ὡρισμέναι, λέγω δὴ τὰ εἰχοσιτέσσαρα στοιχεῖα. χαὶ παντὸς σώματος χοιναὶ i ἱ ¢ ἢ 

αἱ ie at τε MPO! τὰ τέσσαρα στοιχεῖα, αἵ τε πρῶται, ὕλη xal 1 

2 post μὴν aan δὲ a 4 συυπλέξας U τῷ OM. ἃ 6 post διάμετρος add. τοῦ 

τετραγώνου a ὃ δείχνυσι καὶ ὅτι Ua 9 ταυτῇ U zat alt. a: οὖν RU 10 fort. 

ἐχεῖναι ἴσαι om. U post ἴσαι add. εἰσι a 11 μόνων a 15 δὲ om.a 

ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν] ὁ. 10 p. 76237 sq. 16 χοινῶς addidi 17 post γένει add. tas 

ἀποδείξεις ποιοῦνται ἃ post μὲν add. γὰρ RU: om. a. post ἐστιν add. ws a 

18 post ἐὰν add. δὲ a 19 μὲν om. a 21 7 Ua: χαὶ R 22 ἀπαραλάκτως libri 

χρῶνται at ἐπιστῆμαι a 25 post ἐμβαλλομένου add. ὅρου a 28 ἠδύνατο R 

εἰ Ua: αἱ R 29 δηλονότι post ὡρισμένας colloc. a: utroque loco habet U τὸ ἃ 

fort. τὸ ἐναντίον ὡρισμένας αὐτὰς 30 ταυταῖς U 54. αὖ τε Allis ἘΠῚ χαὺ οἱ ἃ 

ante ὕλη add. ἡ ἃ 
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εἶδος, οὕτω δήπου ἀνάγχη. χαὶ εἰ τῶν ἐπιστημῶν χοιναὶ ἦσαν at ἀρχαί, τ» 

ἀριϑμῷ ταύτας ὡρίσϑαι. νυνὶ πολλᾷ πλείους εἰσὶ τῶν προβλημάτων on 

ῳ Of ceo 

ἤτοι Opie pastry ταῦτα δὲ a alee χαὶ ἄπειρα χατ᾽ ἀριϑμόν-: χαὶ αἱ 

προ ἄρα ee χαὶ ἀόριστοι χατ᾽ ee τοιαῦται δὲ οὖσαι πασῶν 
΄ 

αἱ αὐταὶ εἶναι οὐ δύνανται. ὡς ἤδη εἴπομεν. οὐχ ἄρα al αὐταὶ ἀρχαὶ σι 

πασῶν τῶν ἐπιστημῶν. ὅτι μὲν οὖν τὰ προβλήματα ἢ συμπεράσματα 20 

ἀόριστά ἐστι χαϑ’ ἑχάστην ἐπιστήμην χαὶ ἡμῖν ἄπειρα χαὶ ἀπερίληπτα, 
δῆλον: οὐδέποτε γὰρ ἐπιλείπουσιν. ὅτι δὲ τούτοις συναύξονται αἱ προτάσεις, 

αἴτινές εἰσι τῶν συλλογισμῶν ἀρχαί, δείκνυσιν οὕτως: αἱ γὰρ προτά- 

10 Gets, φησί, 7 προσλαμβανομένου ὅρου ἣ ἐμβαλλομένου γίνονται. 

οἷον εἰ εἴη πρόβλημα τὸ λέγον πόϑεν ὅτι τὸ Α τῷ Β ὑπάρχει, ὅρου 
μεταξὺ παρεντεϑέντος δύο μὲν γίνονται al προτάσεις, ἕν ὃὲ τὸ συμπέρασμα" 

yap testy μέσον τοῦ AB τὸ I’, προτάσεις μὲν δύο γίνονται, af A I’, 2 
B, év de “oT p eu πάλιν ἐὰν τὴν AL’ πρότασιν δεῖξαι ϑελήσωμεν. 

15 μέσον ἐμβάλλοντες ὅρον, εἰ τύχοι, τὸν Z, πάλιν δύο μὲν προτάσεις προστί- 

ἕν δὲ συμπέρασμα. χαὶ pies det ὅρου τιϑεμένου ἐν μέσῳ διπλά- 

γίνονται. οὕτω μὲν οὖν, εἰ μεταξὺ ις 

.»΄»Ὰ' 

~~ ἔξωϑεν προστεϑῇ, ἑνὸς ὅρου προστε- 

σιοι τῶν συμπ τ: at προτάσει 
e , >) . 

ὃ προστιϑέμενος ὅρος ἐμβληθῇ. εἰ ὃ 
ΛΔ 2 [2 on = ἣν ‘ ᾳ ΚΝ / ἘΞ σ load 2 wa { ἊΣ ϑέντος μία πρότασις χαὶ ἕν συμπέρασμα προστίϑεται, ὥστε ἐπισυντιϑε- 

20 μένων τῶν συλλογισμῶν μονάδι μόνῃ πλεονάζειν τὰς προτάσεις τῶν συμ- 30 

περασμάτων. οἷον εἰ εἴη ἐξ ἀρχῆς συλλογισμὸς ὅτι τὸ A τῷ B, τὸ δὲ Β 

τῷ [᾿ τὸ A ἄρα τῷ [Do ὑπάρχει, εἶτα ἔξωϑεν προστεϑείη ὅρος 6 A, προσ- 

τίϑεται πρότασις μία ual συμπέρασμα ἕν: ὑπάρξει γὰρ τὸ Bw Δ διὰ 
Xe ~ ie ae NING Ἵλ Cy ~ ao rs \ \ \ ~ A c , ἘΞ ἘΞ , 

wscon τοῦ I’, εἰ Ge βούλει συναγαγεῖν ὅτι χαὶ τὸ A τῷ A ὑπάρξει, ποιή- 
lo σι a ec to AT συμπερᾶσμα πρότασιν ἣ τὸ BA. ὥστε loapituws τοῖς συμ- 

περάσμασι συναύξονται χαὶ αἱ προτάσεις, μονάδι μόνῃ πλεοναζουσῶν τῶν 8" 

προτάσεων διὰ τὸ χατὰ τὸν πρῶτον συλλογισμὸν δεῖν πάντως δύο προτά- 

σεων οὐσῶν ἕν συμπέρασμα γίνεσϑαι. εἰ δὲ οὕτως ἔχουσιν at προτάσεις 

πρὸς τὰ συμπεράσματα ὥστε ἣ διπλασίους αὐτῶν εἶναι, εἰ μέσος ρος 

30 λοιτὸ 6 προσιὼν ὅρος, 7 υονάδι πλείους, εἰ ἔξωϑεν reece! πῶς αὐτὸς 
4 ? 

Δριστοτέλης φησὶν ὅτι at ἀρχαί, τουτέστιν at προτάσεις, οὐ πολλῷ 

ἐλάττους τῶν συμπερασμάτων; χαίτοι ἐδείχϑησαν πλείους οὖσαι. φημὶ 

οὖν ὅτι οὐ προέχειτο αὐτῷ περὶ τούτων ἀχριβολογῆσαι, ὅπως ἔχουσιν, GAN 40 

1 ante εἶδος add. τὸ Ra 2 ὁρίσασϑαι a 3 post ἤτοι add. τῶν a 

4 ἀόριστοι χαὶ ἄπειροι R zat ἀριϑμόν om. U 5 εἴποιμεν ἤδη a 

6 πεπεράσματα sic R 7 ἀπαράλειπτα R 9 ante ἀρχαί add. αἱ U 117R 

post λέγον add. ὅτι a 13 γίνονται a: om. RU ΙΝ 15 τὸν ζ 

εἰ τύχοι ἃ 15.16 προτίϑενται R 16 ante συμπ. add. to a οὕτως 

ἀεὶ Ra: οὕτω δὴ U post ἐν add. τῷ ἃ 11 αἱ προτάσεις τῶν συμπερα- 
θυ a 18 προτιϑέμενος R ἐμβληϑείη Ra ἔξωϑεν posted] U: 

ἔξω 6 προτιϑέμενος R: ἔξω ὁ προστιϑέμενος ληφϑείη a 18. 19 προτεϑέντος R 

20 μόνη Ra: πλείονι U 21 συλλογισμὸς ἐξ ἀρχῆς ἃ 22 προστεϑείη a: προστεϑη RU 

23 t ὃ τὸ β U 25 post to alt. add. τὴν Ua 26 μόνων R 29, 80 ép- 

βάλοιτο ἃ 38 ἔχωσιν Ra 



ἐπειδὴ τὸ ἀόριστα εἶναι τὰ συμπεράσματα χαὶ ταύτῃ ἄπειρα ΠΡ ΤΠ τὸν 

ἠρχέσϑη τοσοῦτον μόνον εἰπών, ὅτι εἰ uy πολλῷ ἐλάττους ἦσαν. οὐχ 

οἷόν τε ἦν χοινὰς εἶναι τῶν ἐπιστημῶν τὰς ἀρχάς. δύναιντο δ᾽ ἂν xm 
ἐλάττους λέγεσϑαι τῶν συμπερασμάτων αἱ προτάσεις, εἰ μὴ δὶς τὸ αὐτὸ 

5 παραλαυβάνοιτο, ποτὲ μὲν ὡς πρότασις ποτὲ GE ὡς συμπέρασμα" τοῦτο 

δέ, ὅταν ὁ ὅρος ἔξωϑεν προστίϑηται. οἷον τὸ ἃ παντὶ τῷ B, τὸ Β παντὶ 
τῷ |, τὸ A ἄρα παντὶ τῷ Ts ἐὰν προσϑῶμεν τὸ A, μίαν μὲν προστίϑεμεν 45 

πρότασιν, τὴν LA, δύο δὲ συμπεράσματα, τό τε AA χαὶ to Β Δ’ εἴτε 

yap τὸ A τῷ Β εἴπωμεν, τὸ δὲ Β τῷ A, εἴληπται ἤδη τὸ Β τῷ Δ ἐν 

10 συμπεράσματι, εἴτε τὸ A τῷ 1, τὸ δὲ 1 τῷ A, ὁμοίως ἀμφότερα a 

ἀλλ᾽ οὕτω πολλῷ ἐλάττους συμβαίνει γίνεσϑαι τῶν συμπερασμάτων τὰς 

προτάσεις: εἰ γὰρ πλείους ὅροι ἐπισυνάπτουσιν, ἰσάριϑμοι μὲν τοῖς ὅροις 

προστεϑήσοντα! αἱ προτάσεις, πολλῷ δὲ πλείονα τὰ συμπεράσματα. τοσαῦτα 

γὰρ γίνονται τὰ συμπεράσματα ὅρο" προστιϑεμένου, ὅσοι εἰσὶν ἐχεῖνοι οἵ 50 

15 ἐχχείμενοι ὅροι πάντες, παρὰ δυάδα: ἔχαστος γὰρ τῶν ἂν ee usta TOD 

προστεϑέντος ποιήσει συμπέρασμα χωρὶς τοῦ παρατελεύτου - οὗτος δέ ἐστιν 

ὃ πρὸ τοῦ προστεϑέντος" οὗτος γὰρ μετὰ τοῦ προστεϑέντος πρότασιν ποιεῖ, 
"ὶ , 

οὐ συμπερασμα. 

a il \ , 7, ΘΕ κὰν σ ΄ 

Ρ. 88b6 τὸ τὸ συμπεράσματα ἄπειρα, οἱ OF ὁροι πεπερασμενοι. 

90 ἔτι ai ἀρχαὶ αἱ μὲν ἐξ ἀνάγχης at | δὲ ἐνδεχόμεναι. τι! 

Καὶ τοῦτο χατασχευαστιχὸν ὅτι ἀδύνατον τὰς αὐτὰς ἀρχὰς ὑπάρχειν 

τῶν διαφόρων ἐπιστημῶν. xal γὰρ τῶν προτάσεων at μέν εἶσιν 

χαῖαι at δὲ ἐνδεχόμενα! ἐξ ἀναγχαίων δὲ ἀναγχαῖα χαὶ ἐ 
S ou 5 

μένων ἐνδεχόμενα συνάγεται. ἀδύνατον ἄρα πάσης ἐπιστήμης τὰς αὐτὰς 
~ > , ͵ , , 

25 εἶναι ἀρχάς: ὧν γὰρ ἐνδεχόμενα τὰ συ περίσιατο, οὐχ ἔσονται τούτων 
59} 

αἱ ἀρχαὶ ἀναγχαῖαι. οὐδ᾽ ὧν ἀναγχαῖα, ἐνδεχόμεναι. 

ρ.88»10 Ei ὃ' ἄλλως πῶς λέγοι τις, οἷον ὅτι αἰδὶ μὲν yewps- 

τρίας αἰδὶ δὲ λογισμῶν χαὶ tH ἑξῆς. 

Ἔτι, φησίν, εἰ οὕτω λέ foe Bs εἶναι τὰς αὐτὰς ἀρχὰς πασῶν τῶν 
30 ἐπιστημῶν, οὐχ ὡς ἐχ τῶν αὐτῶν πάντα δείχνυσϑαι, GAN εἶναι μὲν δια- 

φύρους ἀρχὰς xa ἑκάστην ἐπιστήμην χαὶ ἄλλως μὲν τὰ ἰατριχὰ ϑεωρήματα 

1 πὸ R: tor Ua 2 post εἰ add. xat RU: om. a μὴ Ua: pdvey R 5 συμπερά- 

cuata R 8 ἀδ---βὸ a: inv. ord. U: βα---β (e corr.) ὃ R 9 εἴπομεν U: εἴποιμεν a 
τὸ δὲ U: χαὶ τὸ Ra post εἴληπται add. δὲ Rk 9.10 ἕν συμπέρασμα al 

12 ante ὕροι add. ot a 14 ἐκεῖνοι om. U 15 παντὶ U 11 προτεϑέντος 

utroque loco R 19 δὲ om. R 22.23 ἐξ ἀνάγκης a 23.24 dvayxatov—evoc- 

χύμενον R 24 ἄρα U: yap R: οὖν ἐπὶ a 25 ta om. U τούτων οὐχ 

ἔσονται ἃ 26 ἀναγκαῖα seripsi: ἀναγχαῖαι RUa Ὅς a 27 οἷον 

om. R 28 Aoytsu.dv RU Arist.: ἀριϑυιῶν a “καὶ ta ἑξῆς om. R 

29 λέγοιεν U cig a: om. RU ἁπασῶν U 30 οὐχ Ua: οὕτως R 

31 ἄλλοις R 
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δείχνυσϑαι, ἄλλως ὃὲ τὰ γεωμετριχά, ἄλλως δὲ ἄλλα, οὕτω δὲ λέγοι τὰς Τ|" 

αὐτὰς ἀρχὰς εἶναι τῶν ἐπι τημῶν, ὡς ὅτι αὐταὶ ἑαυταῖς αἱ αὐταί 

οἷον αἱ ἰατριχαὶ ἀρχαὶ αὐταὶ ξαυταῖς αἱ αὐταί εἰσιν, ὁμοίως χα 

μετρίας χαὶ τῶν λοιπῶν, γελοῖόν τι λέγει, φησίν: οὕτω γὰρ πάντα τὰ 
\ 

σ 
> μ᾿ 3 ΄ or x > ee ¢ - \ “ ᾿ 

τὰ εἶεν ἂν ἀλλήλοις" ἕχαστον γὰρ [τὸ] αὐτὸ ἑαυτῷ τὸ αὐτό ἐστιν. cv δα 

ντων δείχνυσϑαι ὁτιοῦν. Ὡς p-88b15 Δλλὰ μὴν οὐδὲ τὸ ἐξ & 

+>. σ΄ » ας δ x \ 3 \ s 3 \ ρ΄ 2 Οὐδὲ οὕτω, φησίν, ἐνδέχεται εἶναι τὰς αὐτὰς πάντων ἀρχὰς ὡς ἐχ 
~ 4 / ~ id ,~ ~ 

τὴς τυχούσης ἀρχῆς Tovtwy δυναμένων δειχϑῆναι χαὶ ἁπλῶς ἐχ πασῶν 
~ ~ , ) δ ~ ΄ ΄ ~ s ῳ 

τῶν ἀρχῶν πάντων xa} ἑχάστην. τοῦτο γάρ, φησί, ψεῦδος ὃν χαὶ ex τῆς 
S552 \ 3 ~ 3 Ὗ ~ ~ 

10 ἐναργείας ἐλέγχεται uot ἐχ τοῦ λόγου. οὐδὲ γὰρ οὕτως δρῶμεν ἐν τοῖς 
ναϑήμασιν ἐχ τῆς αὐτῆς ἀρχῆς πάντα δειχνύμενα, οὐ μόνον τὰ χατὰ δια- 

5 ~ Ss ~ 

φόρους ἐπιστήμας (οἷον οὐχ Ex τῶν αὐτῶν τὰ γεωμετριχὰ χαὶ τὰ ἰατριχὰ 90 

δείχνυται ἢ μουσιχα) ἀλλ᾽ οὐδὲ τὰ χατὰ τὰς αὐτάς" ἐξ ἄλλων μὲν γὰρ 
> / σ ~ / ¢ [4 J \ 3 > 4 » VAS δείχνυται OTL TOD τριγώνου αἱ τρεῖς γωνίαι δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσα! εἰσίν. ἐξ ἄλλων 

‘ 

~ 

15 δὲ ὅτι ἢ διάμετρος ἀσύμμετρος εἴ πλευρᾷ " χαὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν ὡσαύτως. 

ὥστε ἐπεὶ τοῦτο δρῶμεν γινόμενον, ex τῆς ἐναργείας ψεῦδος τὸ λέγειν ἐξ 

ἁπάντων πάντα δείχνυσθϑαι. χαὶ τῷ λόγῳ δὲ τοῦτο ἀδύνατον δείχνυσιν 

οὕτως. ἀναλύοντες γάρ, φησί, τοὺς συλλογισμοὺς εἰς τὰς ἀμέσους χαταν- 
, 

τῶμεν προτάσεις: μέχρι γὰρ τούτου ἀναλύομεν, μέχρις ἂν 7 εἰς δρισμοὺς 80 

90 ἢ εἰς ἀμέσους χαταντήσωμεν προτάσεις... οὔτε δὲ οἵ ΓΙ ea. οἱ αὐτοὶ 
πάντων οὔτε αἱ ἄμεσοι προτάσεις αἱ αὐταί: ἄλλης γὰρ ἀμέσου, φησί, 

προσληφϑείσης epee ἄλλο γίνεται χαὶ συμπέρασμα. οἷον ὅτι Σωχράτης 

ἐστὶν ἀναλύοντες Gt ὧν Swe τοῦτο προτάσεων, οἷον ὅτι ἄνϑρωπος, 

χαὶ τοῦτο ὅτι ζῷον, χαὶ οὕτως ἐφεξῆς, ὅταν φϑάσωμεν εἰς ἄμεσον πρότασιν 
-“ - Shes ΄ ~ > 5 ε δ ΄ \ , = 

Thy ὅτι τὸ σῶμα οὐσία, Tavousta τῆς ἀναλύσεως: ὁμοίως ὅτι ἢ δυὰς ποσόν 3 lo σι 

4 σ » ~ aX 3 , ~ ar a 4 

ἐστιν ἀναλύοντές φαμεν OTL ἄρτιον, τοῦτο ὃὲ ἀριϑυός, τοῦτο δὲ διωρισμένον, = 
~ ΄ a\ ν CONGUE ΄ ΄ 

τοῦτο ὃς ποσόν" ἄλλη δὲ ἄμεσος πρότασις ἢ λέγουσα ‘tH διωρισμένον ποσόν 1 ‘ j ᾿ 
> a , \ ~ 

στι oA ἢ λέγουσα ὅτι τὸ σῶμα οὐσία ἐστί, τὰ αὐτὰ χαὶ ἐπὶ τῶν 

or Ov 

~ σ ~ , ~ 

ρισυῶν- χαὶ γὰρ τοῦ τριγώνου ὅτι at τρεῖς γωνίαι δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσαι εἰσὶν 

80 ἀναλύοντες εἰς τὸν ὁρισμὸν τῆς εὐϑείας χαὶ γωνίας χαταντῶμεν: χαὶ ἐπὶ 
> Ὧν 

τῶν ἄλλων ὡσαύτως" χαὶ of δρισμοὶ δὲ διάφοροι, ἐπειδὴ χαὶ τὰ πράγματα. 

ἄλλος utrobique R ante ἄλλα add. τ᾽ U λέγει a 2 ἑαυταί, om. ai R 
3 οἷον---εἰσιν om. R χαὶ om. R ὃ. 4 γεωμετριχαὶ τῶν R 4 λέγοι R 5 elev 

om. R τὸ prius delevi τῷ αὐτῷ U ἁπάντων U 8 post πάντων add. 

τῶν Ra 9 πάντων scripsi: πάντα RUa yao RU: οὖν a 9.10 ἐλέγχεται 

nat éx τῆς ἐναργείας a 10 post ὁρῶμεν add. χαὶ 11. 12 τὰς κατὰ τὰς διαφό- 

ρους U 12 τὰ alt. a: om. RU 13 ἄλλου καὶ γὰρ om. U 14 tod om. U 

16 ἐπεὶ Ra: ef pn U 17 ἁπάντων a: ἅπαντος RU ante πάντα add. τὰ Ra 

τούτω U 19 γὰρ om. Ra ἀναλύοντες R ἢ om. αὶ 21 μέσου a! 

22 ante συμπ. add. to a 23 fort. (eis tac) δι᾽ ---προτάσεις 25 τὸ σῶμα seripsi: τὸ 

ζῷον Ua?: σῶμα χαὶ τοῦτο Ra! 26 ἄρτιος a 27 ἄλλη scripsi: ἄλλο RUa 

28 τὸ σῶμα al: σωχράτης RU: σωχράτης χαὶ τουτὶ a? 29 καὶ Ra: τοῦ U ὅτι a: 

om. RU 30 zat prius om. U dl οἱ om. U 
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ἐν tots φανεροῖς μαϑήμασι, τοῦτ᾽ 

χαὶ συνεγνωσμένοις ἡμῖν. 

p.88b20 Ei 6& χεγουν tts 
εἶναι ἀρχάς, ἑχάστ 

i¢} Sat iad a \ 

Ὅτι οὐδὲ οὕτω δυνατὸν 
, 
tl. ? 

οἷον 

> ¢ > 
ὧν Ot συλλογισμο 

σις ἄμεσος, 

χαὶ ()΄ [ὩΣ ar 

ἱ 

OVTWY 

oe τὸ σημεῖον, 

χαὶ UETOL διαφέρουσι προτάσεις. 
5 

υσιχῆς BEY χαὶ πρώτην [τὴν 

ἀλλ 
10 7 φ 

- 

ae υῶν, οὐχ ἔχω λέγειν. - ? 

Vv > EN ὦ ~ Q? “Ὁ ΄ 

ἔστιν ἰδεῖν τοῦτο: χαῦ Eexaotyy γὰρ αὐτῶν 
- , ἘΞ ΘῈΣ pa) < 53 

πρώτισται, εἰς τὰ AV τιδιῃρημένα ἀλλήλοις 

σῶμα χαὶ ἀσώματον χαὶ τὸ ποσὸν εἰς 

ἐχάστου 

p. 88b21 kt 
o 

OUTWS 

Διεξελθϑὼν 

ΤΠ τς τὰς 

τρόπους, χαϑ᾽ 

αὐτὰς εἶναι τι 

mposellyet- εἰ γὰρ μήτε ἐξ 

τρόπους νοξῖσϑαι 

’ , 

(mOVTta eee 

χατὰ τοὺς δύο 

ἔχαστον δείχνυται, ἢ ὅτι ἑχάστῃ παντα), εἰ 

υὴν τῶν τῶν δειχνυμένων ἀρχαί, μήτε 

δυνατὸν ὡς 

ἑαυτῇ τὴν αὐτὴ 
\ 

“ 

τῶν αὐτῶν πάντα 

τὰς αὐτὰς εἶναι λέγειν ἀρχάς. ἴσως 
᾿ 

ἀρχαί, οὐχ διὰ ὃ Ψ 
2 i : se 

πᾶσαι, ἄλλαι πρὸς ἄλλην ἐπιστήμην 
A ἀρχαὶ αἱ αὐταὶ 

80 ριον: ἰσὶ ie ἀρχαὶ τυχὸν τὸ σημεῖον, 

Wigs 

σ 

λὰ 

τὸ ϑεώρημα, 

τὰ λοιπά, ar 

@- = ΕΝ [Ὁ τῆς γραυμῆς ἄλλο, 

: 
1 μαϑήμασι τοῖς om. Ra 3 αὐτὰς RU: 

8 an (ὅτι τὸ ἢ διαφερομένων, om. 9 ὄντων U 

φυσιχῆς ἢ μουσικῆς Ra 

δὲ Ra 12 ante ἔστι add. 

add. ye a ἡ οὐσία post 14 ἀσώματον colloc. a 

οὐχ al 

- 
ἕχαστον R 15 χατηγορουμένων Ra! γένο 

16 μή U (DM) 17 post ἑτέρας add. λείπεται 

λείποντα Ra 24 éxdotyns (ante 62) R 25 

πρὸς ἄλλην χρησίμιη ϑεωρίαν a} 32 δι᾿ ἄλλου ἃ 

τῶν προσεχῶς διαιρουμένων ἀμ: 
ν ‘ ‘ ‘ 

συμπεραίνεται τὰ 

χνῦτα!ι. 

ν τοῦ τὸ σημξῖον ὅμοροι: εἶναι δείχνυται τυχὸν 

τας 

10 post πρώτην add. εἶναι a 

τοῦτο ἰδεῖν a} 

[Arist. p. 8881. 90. 91] 

ἔστι τοῖς μαϑήμασι τοῖς δήλοις Tt 
40 

πρώτας ἀμέσους προτάσεις αὐτὰς 

ῳ γένει ἐστίν. 

45 

ἄμεσον πρότασιν ἣ ἐπὶ τῶν 
>>) οὐδ᾽ ἐν tats δέχα χατηγορίαις 

τοὐλάχιστον δύο εἰσὶν ἄμεσοι 
vN v ~ is >. a 

Eloy St αιρξιται, 7, οὐσια 

χαὶ τὸ διωρισμένον, 50 

ἔσως χατηγορεῖται. 

Ξ τὶν 
ς 

εἰρημ 
οὖν δείχνυται, 

τῶν ~ ἣν πασῶν 
΄ 

ένα χαὶ τὸν ἔτι 

TL ἁπασῶν ὁ 

δύναται, ἤτοι ὅτι ἐχ πάσης 
UATE οὕτως αἱ αὐταὶ παν- 

εὐήϑη ἐχείνην ὑπόϑεσιν εἶναι 

yas ἐχούσης, Exdotyy OF αὐτὴν 
7 —= 

Slice ται eae τ ὃν δυνατὸν 

[σ᾽ Ν 

ὅτι συγγενεῖς μὲν 10 ἀλλ᾽ 

ν χρήσιμοι, ὥσπερ χαὶ αἱ γεωμετριχαὶ 

μέν εἰσι πᾶσαι γεωμετρίας, ἄλλη μέντοι πρὸς ἄλλο ϑεώρημα 
/ 

TUTE 
᾿ 

ὃον χαὶ ΓΟ | Ἱραμμή, τὸ 
TO 
τόδε 

χαὶ ἄλλο δι᾿ ἄλλης. τί οὖν 

αὐτὰς ἃ (f): ταῦτας Arist. 

9 d€ τις U 

τὴν delevi 

3 post ἀντιδιῃρημένα 

9. 10 ἐδτρικης 7 

4 ἐπὶ Us ἐπὶ 

14 ase εἰς prius add. to U 
κ᾿ 

στιν 53.Ὁ ἰμνέσως χατηγορούμενον al 

εἰ συγγενεῖς R 19.20 τὸν ἐπι- 

παραλείπεται Ra 20. 80 ἄλλη δὲ 
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χωλύει πάντων μὲν τῶν ὄντων συγγενεῖς εἶναι τὰς ἀρχάς, ov ἄλλων δὲ ΤΙν 
ἄλλα δείχνυσϑαι, διὰ τῶνδε μὲν τὰ γἸεωμετριχά, δι᾿ ἄλλων δὲ τὰ ἀριϑμη- 15 
τιχὰ ἣ φυσιχὰ ἣ ὁτιοῦν ἄλλο; ὅτι δὲ οὐδ᾽ οὕτω, φῆσιν; του νδέχεται, χαὶ 
τοῦτο δῆλον ἐχ τῶν προχποδεδειγμένων. δέδειχται γὰρ ὅτι αἱ ἀρχαὶ συγ- 

ὃ γενεῖς εἰσι τοῖς dm’ αὐτῶν" τὰ 68 πράγματα διάφορα τοῖς γένεσιν: ὥστε 
ots γένεσι διάφοροι. διττῶν γὰρ οὐσῶν τῶν ἀρχῶν, ὡς 
Yat ἀποδείξεις (αὖται δέ εἰσιν αἱ χοιναὶ ἔννηιαι) χαὶ περὶ 

οὗ αἱ ἀποδείξεις (αὗται δέ εἰσιν af ἄμεσοι προτάσεις ἐχ τῶν ὑποβεβλη- 
μένων ἕχάστῃ ἐπιστήμῃ γενῶν λαμβανόμεναι), αἵ υὲν πρητάσεις ἐξ ὧν αἱ 

10 ἀποδείξεις αἱ αὐταί (οὔ φημι δὲ ὅτι πᾶσαι al χοιναὶ ἔννοιαι τοῦ αὐτοῦ 20 
πιστῆμαι χρῶνται αὐταῖς), αἱ μέντοι περὶ ov, 

αὗται ἐξ ἀνάγχης τῷ γένει διάφοροι. ἕτερον γὰρ 6 ἀριϑμὸς τοῦ υεγέϑους:" 
αντιδιῃρηνται γὰρ ἀλλήλοις" τὸ μὲν 12 ‘weyebos συνεχές ἐστι ποσόν, 6 6: 
ἀριϑμὸς διωρισμένον ποσόν: δῆλον οὖν ὅτι χαὶ αἵ προτάσεις at λαυβανό- ἐς τὰ, A ᾿ = - aN = b) a τ \ “- ζ΄ 15 μεναι ἐπὶ τοῦ ἀριϑμοῦ ἕτεραι ἂν εἶεν παντελῶς ταῖς ἐπὶ τοῦ σεγεῦους 
5 ΄ sa wv , 5 ns , λαμβανομέναις. οὐδαμῶς ἄρα τὰς αὐτὰς εἶναι πάντων ἀρχὰς δυνατόν. 25 

p.88b30. Τὸ δ᾽ 2 pa - a a = εἰ o- < = R ων A -- Qa © 
—s 

[= 
Ὁ 

on = R τῷ 
’ὔ - a - ~ 

ξρει τοὺ οοζαστοὺυ 

Καὶ τοῦτο οἰχεῖον τοῖς περὶ ἐπιστήμης λόγοις τὸ ϑεώρημα, διαχρῖνον 
20 ἡμῖν τὴν δόξαν ἀπὸ τῆς ἐπιστήμης χαὶ τὸ δοξαστὸν ἀπὸ τοῦ ἐπιστητοῦ. 

x Ξ i ΕΣ ΝΣ a Σ Ὁ» Re Ae πε: - ~ = , ~~ ©, = es = aN « διαχρίνει ὃὲ τὴν μὲν δόξαν τῆς ἐπιστήμης τῷ τρόπῳ τῆι πόλη Ξώςη τὸ #0 
δὲ δοξαστὸν τοῦ ἐπιστητοῦ τῷ δεῖξαι διάφορα εἶναι τὰ rox: (usva δόξῃ 
τε χαὶ ἐπιστήμῃ" οὐδὲ γὰρ ἀρχεῖ τὸ διαχρῖναι ἀπ’ ἀλλήλων Ἁ 

ὰ 
εἰς τὸ δεῖξαι ὅτι χαὶ περὶ ἃ αἱ ἐνέργειαι διάφορα. ἀπορήσει γὰρ ἐφεέζς Gxt εις ξρ € ξργ ιφορᾶ. [TOONS Y LQ SO i 

25 μήποτε χαὶ εἰ διάφορά ἐστι δόξα χαὶ ἐπιστήμη, GAN οὖν [χαὶ] τὸ ὑποχεί- 
σ΄ ~ μενον τὸ αὐτό, ὡς δύνασϑαι τὸ αὐτὸ ὅπερ ἐστὶ δοξαστόν, τοῦτο χαὶ ἐπι- 

~ , 
~ στητὸν εἶναι, ὡς εἶναι τοῦ αὐτοῦ χαὶ δόξαν χαὶ ECT χαὶ ef τοῦτο, 

5 ΝΡ» 
πῶς πάλιν 00 ταὐτὸ οοςὰ χαὶ ἐπιστήμη; διὰ τοῦτο οὖν ἀμφότερα ὃείχ AVUGLY, 8b 
“ Sere ΝΕ ~ > . Cee, \ δι ΝΘ ΡΣ \ ~ > OTL “AL Ἢ οὐζα τὴς ἐπιστήμης STEPA χαὶ TO ὁοζάστον τοῦ ks ae 

‘ Q/7F INGE Z δ᾽ > Qa oe aN , ‘ 5 ΄ > ~ 30 δόξαν δέ φησι τὴν ἀκηθη; ταύτης γὰρ βούλεται ἊΝ ἐπιστήμην διαχρῖναι" 
τῆς γὰρ Hepa δόξης οὐδὲν ἔοιχεν ἐπιστήμῃ. διαφέρει οὖν ἢ eae, 
τῆς δόξης, ὅτι ἢ υὲν ἐπιστήμη ὑπόληψίς ἐστιν Ὁ. τειστος χαὶ ἀεὶ ὡσαύτως 

ὃ ἄλλως R οὐχ, sed ante ἐνδέχ. U 6 διάφοροι τοῖς γένεσι a οὐσῶν ἃ: 
ὄντων RU  δέδειχται] c. 7 p. 75239 sq. 8 ἧς Us ἃ 8 post ἄμεσοι add. 
ἀρχαὶ, ἤγουν a éx τῶν---ῶ προτάσεις om. Ra 11 post γένους add. εἰσὶν a 
ἑαυταῖς R οὗ om. Ra! 12 αὗται a?: αὐταὶ U: αὐτῆς Ra! διάφοροι τῷ 
γένει ἃ 10 ἐπὶ alt. U: ἀπὸ Ra 10 δυνατὸν post ἄρα colloe. a 18 δόξης 
καὶ ὁπ]. R 19 διαχρίνον ἃ: διαχρίναι RU 20 ἀπὸ τοῦ δοξαστοῦ R 23 οὐ R 
τὸ om. Ra 24 ἀποδεῖξαι a ἡ ἐνέργεια διάφορος a ἐφεξῆς} p. 89411 sq. 
25 zat primum om. a εἰ om. Ra post δόξα add. μὲν a zat tert. delevi 
28 ταυτὸν U 30 ταύτην a} διαχρῖναι oh ἐπιστήμης Ra! 3l τῇ yap devin 

δόξῃ κατ᾽ οὐδὲν a 92 μετάπειστος R: ἀμετάπιστος U 
Comment. Arist. XIII 3, Philop. in Anal. Post. 21 
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S 

όξα ὑπόληψις ἣν ἐνδέχεται χαὶ ἄλλως ἔχειν. ἐχ τούτων TV 17 

ὃὲ ual τὰ περὶ ἃ ἐνεργοῦσι anh λέγω δὴ τό te ἐπιστητὸν χαὶ τὸ δοξαστόν" 
ἐπιστητὸν μὲν γάρ ἐστιν ὅπερ ἐξ ἀνάγχης ἐστὶ χαὶ ἀδύνατον ἄλλως ἔχειν, 40 

> \ ~ ~ A 5 \ , ~ Nee \ ar X 

OLOY TO ϑερμαίνειν τὸ πὺρ ἢ TOY ουρᾶνὴν χύχλῳ χινεῖσϑαι" οοξᾶαστον GE τὸ 

πεφυχὸς ἄλλοτε ἄλλως ἔχειν. ἔτι δὲ πάλιν χαὶ δόξα χαὶ ἐπιστήμη διάφοροί σι 

εἰσιν, εἴ γε 7 μὲν 7 ἀπο ἄλλο ἢ δὲ περὶ ἄλλο ἔχει πον τον ὥστε δυσὶ 
~ ὃ 

- τούτοις διαφέρειν τῆς ὃ ὄξης τὴν ESE Ay τῷ τε τρύπῳ τῆς ὑπολήψεως χαὶ 
tay 

τῷ ὑποχειμένῳ περὶ ὃ ἢ ὑπόληψις. ὅτι δὲ ἢ δόξα περὶ τὰ ἐνδεχόμενα ἄλλως 

ἔχειν χαταγίνεται χαὶ τὴν περὶ τούτων ὑπόληψιν δόξαν εἰώϑαμεν χαλεῖν, 4 v 

10 πιστοῦται χαὶ διὰ τοῦ ce υ χαὶ διὰ τῆς χοινῆς τῶν ἀνθρώπων χρήσεως. 

τῶν γὰρ ὄντων, φησί, τὰ μὲν οὕτως ἐστὶν ὡς μηδέποτε ἄλλως ἔχειν, τὰ 
δὲ μόνον ὑπάρχει, οὐ μὴν ἐξ ἀνάγχης, ἀλλ᾽ οἷά τέ ἐστι χαὶ μὴ ὑπάρχειν. 

χαὶ δῆλον ὅτι διαίρεσιν τῶν ὄντων ποιούμενοι οὐ παραληψόμεϑα τὰ ἀδύνατα" 
ταῦτα γὰρ οὐχ ὄντα, οἷον τὸ τὸν ἄνϑρωπον ἄλογον εἶναι. περὶ τίνων οὖν, 

15 φησίν, ὑπόληψις ἂν εἴη ἢ δόξα; ἣ περὶ τούτων ἃ ὑπάρχειν ἐνδέχεται nat 50 
uy ὑπάρχειν, οἷον τὸν Σωχράτην λούεσϑαι 7 μὴ ἣ φιλοσοφεῖν ἣ μὴ φιλοσοφεῖν. 

τήμη οὐ χαταγίνεται περὶ ταῦτα, δῆλον: ἢ μὲν γὰρ ἐπίστασίς 

τίς ἐστι χαὶ μονὴ τῶν ὑπειλημμένων ὡς ἀδυνάτων ἄλλως ἔχειν, ἐξ οὗ χαὶ 

co ‘ (4 >) 

OTL γὰρ Ἢ ξπισ 

τὸ ὄνομα εἴληςεν" 7 GS δόξα δὁπόληψις ἁπλῆ. ἣν χαὶ μεταπεσεὶν ἐνδέγεται. [ Deve | ψι y t 

[ἴω cv 20 οὐ γὰρ ἀδύνατον thy δοξάζοντα, ὅτι ἀϑάνατος ἢ Ψυχή, αὖϑις μεταδοξάσαι 
~ ᾿ , ’ iad { ΄ \ / >) , σ 3 ΄ 

πιϑανοῖς ἐντυχόντα λόγοις ὅτι Leas, τὸν μέντοι ἐπιστάμενον ὅτι abavatos 

ἀδύνατόν ποτε πιστεῦσαι ὅτι ὕϑνη τή ἐστιν. εἰ οὖν τὰ μὲν ἐνδεχόμενα τ. 

δύναται χαὶ ἄλλως ἔχειν, περὶ ταῦτα δὲ ἐπιστήμη ἐστίν, ἢ δὲ ἐπιστήμη 
Ὗ ‘ v a \ w » 5 ‘2 

περὶ τὰ ἀδύνατα ἄλλως ἔχειν, τὰ ἄρα δυνατὰ ἄλλως ἔχειν ἀδύνατα 

τῷ cr 

» , ν» σ 5 ἡ Ν Ww >) 7 \ >] , εἴη ἂν ἄλλως ἔχειν, ὅπερ ἀδύνατον χαὶ ἄτοπον. ef τοίνυν μὴ ἐνδέχεται 

περὶ ταῦτα εἶναι τὴν ἐπιστήμην, λείπεται περὶ ταῦτα τὴν δόξαν χατατίνεσϑαι, 

τι δεῖξαι oe χαὶ ἢ χοινὴ ὃὲ τῶν ἀνθρώπων χρῆσις μαρτυρεῖ. 
ὅταν γὰρ βεβαίως ἴσμεν τι, εἰώϑαμεν χεχρῆσϑαι τῷ ᾿ἐπίσταμαι᾽ " ὅταν δὲ 5 
τῶν δυναμένων χαὶ ἄλλως ἔχειν, τὸ “Goxet wor’ φαμὲν χαὶ ὅτι δοξάζουσιν 

30 ot πολλοὶ περὶ τοῦδε τοιῶσδε, οὐδαμῶς χρωμένων ἡμῶν ἐπὶ τῶν ἐξ 

ἀνάγκης ὑπαρχόντων τῇ τοιαύτῃ φωνῇ GAN 7 τῷ ᾿ἐπιστάμεϑα᾽ 7 “topev’ 

ἢ ᾿γινώσχομεν᾽ 7 τοῖς τοιούτοις. ἐχ δὲ τῶν εἰρημένων δῆλον ὅτι δόξαν 
~ ~ Ay ~ ~ » - a ὍΝ > c > ἐνταῦϑα χαλεῖ οὐ τὴν γνῶσιν tod ὅτι ἄνευ τοῦ διότι ἀλλ΄, ὡς εἶπον, THY 

4 7 U: «at to Ra ὃ ἔτι Ua: ταῦτα αὶ 5. 6 διαφέροιεν R 6 post, εἰσιν 

add. xat χατὰ ταῦτα οὖν πάλιν, χαὶ ἣ δόξα καὶ ἡ ἐπιστήμη διαφέρουσιν a δυσὶ Ua: 

δίδωσι R 7 τὴν ἐπιστήμην τῆς δόξης U 15 ποιούμενοι τῶν ὄντων ἃ 14 περὶ 

τούτων Ra 15 ἣ seripsi: 7 Ua: ἣν R δόξει, om. 7 R dom. R 

post évé. add. δὲ καὶ 16 οἷον (to) conicio τῷ Gwupater U ἢ alt. a: om. U: 

ἡπ-ὴ μὴ om. R φιλοσοφεῖν alt. om. a 17 an (ἐπιστήμη) ἐπίστασίς ὃ 18 ἀδυ- 

νάτων scripsi: ἀδύνατον RUa 20 δόξαντα R 21 ἐντυγχάνοντα ἃ 22 μὲν 

om. R 23 δύνανται αὶ δὲ prius om, a! ἐπιστήμη ἐστὶν Ua?: ἡ δόξα Ra! 

24 ἀδύνατον a! δυνατὰ «5: ἀδύνατα RU: ἀδύνατον. a! ἀδύνατα εἴη ἂν Uae: δυνατὰ 
ἂν εἴη Ral 21 προὔχειτο ἃ 31 τοιαύτῃ om. a ἢ πὸ ὦ post 7 alt. 

Dy re add. τῷ a 33 ὥστε cizwy R 
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περὶ τὰ ἐνδεγόμενα ὑπόληψιν. τὴν δὲ περὶ τὰ ἀναγχαῖα. εἰ μὲν ἄνευ τὸν ui i ἵ 9 { 

ov [ὩΣ @- ‘= 10) a N- Qa Cc > = ° 1 συλλογισμοῦ χαὶ τῆς αἰτίας εἴη, ἐπιστήμην χαλεῖ τοῦ ὅτι, ε 
10 

a =i 

“= c om < 
\ 

γισμοῦ χαὶ τῆς αἰτίας. ἐπιστήμην τοῦ διότι. ὡσαύτως δὲ χαὶ δόξαν τ 
αἱ τοῦ ὅτι χαὶ ἄνευ συλλογισμοῦ τοῦ ὅτι μόνον, τὴν δὲ μετὰ συλλογισμοῦ x 

5 τοῦ διότι. 

ν > ~ \ ᾿ » Σ > ΄ " 

p.88b32 Ἔστι δέ τινα ἀληϑῆ μὲν χαὶ ὄντα ἐνδεχόμενα δὲ χαὶ 
ἄλλως ἔχειν. 

Εἰπὼν ἐν τίσιν ἢ ἐπιστήμη. βούλεται εἰπεῖν χαὶ ἢ δόξα ἐν τίσιν. 15 

ny e&- < Σ ὅτι ἔστι τινὰ ἀλη προσέϑηχε xat ὄντα. xat ὁ ̓Αλέξανδρος 

10 ἐξηγούμενος τὸ χωρίον φησὶν ὅτι διὰ τοῦτο προσέϑηχε χαὶ ὄντα. ἐπειδὴ 
‘ 

ὶ 
- ‘ bad 3 \ CoA 35 [4 [- σ wv σ , v 

α τῶν μὴ ὄντων ἐστὶ τὸ ἀληϑές, ὡς ὅταν εἴπω ὅτι οὐχ EG 
v κ᾿ ¢ te ‘ ~ ~ > 5 

havos. ἔλεγε 68 6 φιλόσοφος μὴ χαλῶς τοῦτο λέγειν τὸν ᾿Αλ 
9 ‘ a /F , κ᾿ ι «- Pw - ᾿ Ὁ 

οὐ γὰρ ὁόοζης, φησι, τὸ τὰ τοιαῦτα οί ἀλλ ἐπιστήυης. τὸ ree wy, 

E ) () A= < “ > ~ 337 vy 5 » 

ὃν μὲν ἀληϑῶς δὲ λεγόμενον ὅτι οὐχ ἔστι, τοῦτο ἀδύνατον ἄλλως ἔχειν" 

ληψις. 8x παραλλήλου οὖν ἔλεγξ 20 
’ . 3 \ 

δεῖν ἀχούειν τὸ ἀληϑῆ μὲν χα 
- 

΄“ ᾿ ΕῚ D/P Sy 50 “5 

15 αὐτὴ OF οὐ acai αλλ ETLGTYUYS Ἢ UT 
‘ Vv > ‘ ~ 3 >] -᾿ \ 

l L ὄντα ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ. GAN ἐπειδὴ xat 
5 ‘ ~ 4 > \ ‘ \ “ ~ “ΣΝ ΝΑ x 337 Vv 

ETL τῶν μὴ ὄντῶν ἐστὶ XAL TO ἀναγχαιον, ENO) O02 τὸ ἀδύνατον, ε 
\ SEAS ΄ oa \ \ Vv » > ΩΣ Or 

χαὶ τὸ ἐνδεχόμενον (ὅταν μὲν γὰρ εἴπω ᾿τραγέ αφος οὐχ ἔστιν, ἀληϑὲς 
> ἊΝ » {4 ᾽ Er δὰ > S$ 

εἶπον χαὶ ἀδύνατον εἶναι: ὅταν δὲ εἴπω ᾿ νῦν od λούουαι, νῦν od βαδίζω 

20 μὴ λουόμενος μηδὲ βαδίζων, ἀληϑὲς [μὲν] εἶπον μόνον, oo μέντοι 
> ~ ~ a . Vv 

εἶναι), δῆλον ὅτι tod ἐνδεχομένως μὴ ὄντος δόξα ἂν εἴη, οὐχ ἐπιστήμη. 
σ ’ 7 Ἃ / ‘ ” ἈΝ. Δ, = 

ὥστε χώραν (av) ἔχοι ἢ τοῦ ᾿Αλεξάνδρου ἐξη gees aioe ΣΡ ὅν τὸ ὄντα 35 

πρὸς διάχρισιν τῶν ἀληϑῶν μὲν χαὶ ἐνδεχομένων ἄλλως ἔχειν μὴ ὄντων 
΄ \ ~ 5 Qs ‘ ‘ , 5 ’ὔ 

0g, ὡς τὸ τὸν μὴ λουόμενον εἰπεῖν μὴ λούεσϑαι. 

- Ο - ἊΝ ret Bhes ᾿ς ~ bY x Δ δος οι et Seer 

25 p.88b35 Δλλὰ μὴν οὐδὲ νοῦς" λέγω Yap νοῦν ἀρχὴν ἐπιστήμης 

οὐδὲ ἐπιστήμη ἀναπόδειχτος" τοῦτο δέ ἐστὶν ὑπόληψις τῆς 

ἀμέσου προτάσεως. 

> Ὑ , -» σ \ \ > , \ v , 
Βουλόμενος δεῖξαι ὅτι περὶ τὰ ἐνδεχόμενα χαὶ ἄλλως ἔχειν μόνη 

τῶν λογιχῶν τῆς ψυχῆς δυνάμεων ἢ δόξα χαταγίνεται, διαίρεσιν ἡμῖν 80 

80 παραδίδωσι τῶν λογιχῶν τῆς ψυχῆς δυνάμεων. χαὶ χαλεῖ τὴν μέν τινα 
“- ar ar Ὁ» Μ a\ > , ἣΝ - ν 

νοῦν, τὴν ὃξ ἐπιστήμην, τὴν δὲ δόξαν. τὴν δὲ ἐπιστήμην διαιρεῖ δίχα εἴς 
- A 

THY διὰ svdhoyioued γνῶσιν τῶν ἀναγχαίων χαὶ ἀεὶ ὡσαύτως ἐχόντων a ( 

\ > b) 5 Ix > ΄ \ ὯΝ τ y> \ , 

χαὶ εἰς τὴν αναποόύειχτὴν ξεπιστηυὴν. τὴν GS αἀναποοειχτὴν χαι προτ ερὴν 

1 post ἀναγκαῖα add. ἐπιστήμην ἃ 9 χαὶ ὁ ἘΠ: ὁ μὲν ἃ 11. 12 post τραγέλα- 

gos add. τοῦτο δέ φησιν ὁ ἀλέξανδρος R 12 λέγειν τοῦτο ἃ 15 ἐπιστήμη R 

16 zat prius om. Ra. 17 χαὶ om. a post avayzatov add. zat R 18 ἀλη- 

das U 20 μὲν delevi ante ἐνδεχόμενον add. μὴ (quod post μέντοι transponi 

voluerat Waitz Organ. II p. X) a 21 ἐνδεχομένου Ua ὄντα R 22 av 

addidi éyet Ra 24 μὴ prius seripsi: μὲν RUa post Aovectar add. tov δὲ 

βαδίζοντα μὴ βαδίζειν a 25 γὰρ Ua Arist.: δὲ R (n) 32 συλλογισμοῦ a:- συλλο- 

γισμῶν RU 33 post ἀναπόδειχτον alt.: add. ἣν R: ἥνπερ a πρότερον] p. 88b27 

21* 
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διεῖλεν εἰς Te τὴν τῶν ἀμέσων προτάσεων ὑπόληψιν χαὶ εἰς τὴν τῶν τὸν 
αι ‘ 

χοινῶν ἐννοιῶν γνῶσιν, ἐξ ὧν χαὶ τῶν ἀμέσων προτάσεων of ἀποδειχτιχοὶ 
συλλογισμοὶ γίνονται, χαὶ χαλεῖ ταύτην ἐπιστήμην, λέγω δὴ τὴν ἀναπό- 85 

δειχτον, τοῦ ὅτι ἄνευ τοῦ διότι. ὁμοίως δὲ χαὶ τὴν δόξαν = ὡς τ 

5 φϑάσαντες εἴπομεν. νοῦν δέ φησι τὴν ἀχροτάτην τῆς ψυχῆς δύναμιν χαϑ᾽ 

ἢ τῶν ϑείων ἀντίληψις χατὰ τὰς χαλουμένας ἁπλᾶς ἐπιβολὰς γίνεται. εἶπε δι 

χαὶ ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν ὅτι “᾿χαὶ οὐ μόνον ἐπιστήμην εἶναί τινά φαμεν ἀλλὰ 

χαὶ ἀρχὴν ἐπιστήμης, τοὺς ὅρους γινώσχομεν᾽, ὅρους χαλῶν τὰ Osta χαὶ 

ισ νοητὰ εἴδη ὡς ὁριστιχὰ χαὶ οἷον πέρατα τῶν ὄντων. ἀρχὴν δὲ ἐπιστήμης 
2 » 

10 τὸν τοιοῦτον νοῦν χαλεῖ, διότι ἢ τῶν χοινῶν ἐννοιῶν λῆψις χαὶ ὅλως 7 τῶν 40 

ἀμέσων προτάσεων γνῶσις ἄνευ συλλογισμοῦ Fury yep τ τ ἐσχάτη 

τίς ἐστι χαὶ kik ie ἐνέργεια τοῦ vod τούτου. δῆλον οὖν ὅτι 7 διάνοια 

χοινῶς ἂν χατηγορηϑείη χατὰ τὰ ἐνταῦϑα παραδεδομένα τῆς τε ἐπιστήμης 

ἧς δόξης τῆς διὰ συλλογισμοῦ, τῆς ποιᾶς αὐτῶν ἐνεργείας ὄνομα 
ΝΞ 15 οὖσα. περὶ μὲν οὖν τῶν δυνάμεων TI 

ASH wy -- 
S 

oH Day 
a ἴω ῳ Ξ a R : & o wy 2 uw on 

΄ ΄ ΄ ,3 ~ Vv 

ἢ ἐπιστήμη ἣ διὰ συλλογισμοῦ οὐχ ἔχει περὶ τὰ ἐνδεχόμενα, ε 
μὲν δι΄ ἀναγχαίων πρόεισι nat τῶν ἀεὶ ὡσαύτως ἐχόντων, τὰ δὲ ἐνδεχό- 4 

μενα ἄλλοτε ἄλλως ἔχει, δείχνυσιν ὅτι πολλῷ μᾶλλον οὐδὲ 6 νοῦς περὶ 
ἣν >, a , σ ἊΝ be! Ἁ c 3 a>» 

τὰ ἐνδεχόμενα ἕξει, εἴ γε ἀρχή ἐστιν ἐπιστήμης, οὐδὲ μὴν % ἀναπόδειχτος 
ἊΨ , oO , 

20 ἐπιστήμη" χαὶ yap αὕτη τῆς διὰ συλλογισμοῦ ἐπιστήμης ἀρχή. λείπετα! 

οὖν τὴν δύξαν περὶ τὰ ἐνδεχόμενα χαὶ ἄλλως ἔχειν SEB ee a. q Χαὶ 
> 2 - > > 5 ~ \ led διαφέρει τῆς ἐπιστήμης. τοῦτο GE ἦν αὐτῷ τὸ προχείμενον δεῖξαι. 

,¢ 

p. 88b87 ᾿Αληϑὴς δ᾽ ἐστὶ νοῦς xat ἐπιστήμη χαὶ δόξα 50 ἊΣ x“ Ὡ - a ἴω ov = Q- 

τούτων λεγόμενον. 

ia] , ὕ » ~ ΄ 

25 Ὥσπερ συμπέρασμά ἐστι τοῦτο τῶν εἰρημένων. εἰ yap at δυνάμεις 
~ : ~ > 3 , > ΄ > ΄ > ΄ ΄ ἊΣ - τῆς ψυχῆς, αἷς ἀληϑεύομεν, αὗταί εἰσιν at εἰρημέναι, λέγω δὴ νοῦς 

χαὶ θυ ΟἹ χαὶ δόξα, χαὶ τὰ διὰ τούτων ἜΑ τουτέστιν 
d 

ὅσα ἂν ἐχ τούτων διὰ συλ UGE δειχϑείη, ἵνα εἴπῃ τὴν διὰ συλλογισμοῦ 

ἐπιστήμην χαὶ δόξαν, | τῶν δὲ ὄντων τὰ μέν ἐστιν ἀναγχαῖα, ἅπερ ἐστὶ τὸν 
ve το vas yv 4 9 

30 χαὶ ἀδύνατα ἄλλως ἔχειν, τὰ δὲ ἐνδεχόμενα, ἔχει δὲ 7 cry περὶ τὰ 
ἀναγχαῖα, λείπεται τὴν δόξαν περὶ τ ἔ; Q- Qs - Cot 

yess 

(ia) St 
wy ISS 

@ τ (ειν οὐ μὴν GCE 
5 Pats ΓΝ , x wv 4 \ 

Ohh ἐνδεχόμενα χαὶ ἄλλως ἔχειν. χαὶ αὕτη αὐτῶν ἣ διαφορὰ ἂν εἴη. 

2 προτάσεων om. ἃ ὃ καὶ om. al 3. 4 χαλεῖ ἀναπόδειχτον ἐπιστήμην. ὁμοίως al 

4 τοῦ prius scripsi: τὴν RUa? ὅτι om. R 5 εἴπομεν] p. 829,9 ἀκροτά- 

τητα R 6 γίνονται U 6.7 ἐν τοῖς ἔμπρ ee c. 3 p. 712623 7 xai alt. 

om. a 9 οἷον zat R 10 post διότι add. xat U 17 δι᾿ RU: περὶ τῶν a 

18 ἔχειν a post δείχνυσιν add. οὖν U 0 post ἀρχή add. ἐστιν a 21 

libri 23 ἐστιν ὁ νοῦς R 24 λεγόμενα U (D) 26 οἷς R 27 «ai primum 

om. a 28 συλλογισμῶν pr. |. U ἵνα εἴπῃ RUa?: ἀληϑῆ εἰσι a! συλλογισμῶν 

alt. 1. Ua? post συλλογισμοῦ alt. add. λέγων a! 29 ἐστὶ om. R 

30 ἀδύνατον a 31 τἀληϑὴ R 32 post αὕτη add. μὲν a ἂν etn ἡ διαφορά a 
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΄ 

στιν ὑπόληψις τῆς ἀμέσου προτάσεως χαὶ Τῶν Ὁ p. 88υ81 Τοῦτο δέ 

μὴ ἀναγκαίας. 

I ΄ , ΄ ΄ 

ἐνδεχόμενα χαταγίνεται, ὑπόληψίς ὃ R- 
ΓΙ" ΄ Ν - isa ‘ 

Τουτέστιν ἥ δόξα, ἥτις περὶ τὸ 
ἐστι τῆς ἀμέσου προτάσεως χαὶ μὴ ἀναγχαίας" εἴπομεν γὰρ χαὶ 

5 πρότερον ὅτι οὐ μόνον ἀποδειχτιχαί εἰσιν αἱ ἄμεσοι προτάσεις ἀλλὰ χαὶ 
‘ 

ὟΝ, ΄ \ » > ΄ -»,» ε , \ ‘ aN . 
διαλεχτιχαί τε χαὶ ἔνδοξοι. εἰ γάρ τινι δόξῃ ὡμολόγηται τὸ τὴν ἧδονὴν 

Ἦ , ‘ ~ , ν 

χατὰ φύσιν εἶναι ἐνέργειαν, τὸ τοιοῦτον διαλεχτιχή ἐστι πρότασις ἄμεσος 
΄ ον τ ryan ππην aoe I] “=, > ao b) ΄' ? \ ἢ ‘ ΄ ΄ ὁμοίως χαὶ τὸ τῷ ἰ[ἰλάτωνι δοχεῖν ἀϑαάνατον εἶναι τὴν ψυχὴν ὁμοίως 
vv , 5 Mi Ne fe 

AUEGOS ἔστι προτᾶσις ἐενὸδοζος. 

[ἴω 10 Ρ.89ϑ144 Καὶ ὁμολογούμενον δ᾽ οὕτω τοῖς φαινομένοις ἐστίν" ἥ 10 

τε γὰρ δόξα ἀβέβαιον χαὶ ἣ Φύσις ἣ τοιαύτη. 

5 

Ν 

, 

Πιστοῦται ὅτι περὶ τὰ ἐνδεχόμενα ἔχει ἣ δόξα χαὶ 2x τῆς χοινῆς 
χρήσεως: φαμὲν γὰρ ἀβέβαιον εἶναι τὴν δόξαν, διότι τὰ ὑποχείμενα αὐτῇ 15 

γειν. τούτων οὖν μεταπεσόντων χαὶ ἣ περὶ αὐτῶν ‘ | h 

, pd 

ἐνδέχεται χαὶ ἄλλως ἔ; 
" » ~ ὅν 

15 δόζα μεταπίπτει ἢ ἐξ ἀληϑοῦς ψευδὴς γινομένη 7 χαὶ ὅλως μεταβαλλο- 

ν τοῖς πράγμασι τὰς δόξας τῶν ἀνθρώπων συυμετα- = 

΄ ~ ν 

Ψ 
\ 5» X 3 [4 σ ΄ 

τις τὸ τοιοῦτον εἰποι ἐπὶ ἐπιστήμης, ὅτι wetaBad- 

ἀξνη οὕτω γοῦν φαυ, 

βάλλεσϑαι. οὐχ ὃ ἂν 
Ξ 5 “7 ΄ ΄ 

λονται ai ἐπιστῆμαι ἣ ὅλως ἀβέβαιον ἢ ἐπιστήμη. ἔπειτα, φησίν, οὐδεὶς 
εν SiC , a aa o - o » ",κ͵7 

ανυρώπων οἴεται δοξάζειν περί τινος, ὅταν οἷδεν ὅτι οὐχ ἐνδέχεται 
Vs » \ ~ > δ, SY » a7 σ 

20 ἄλλως ἔχειν τὸ πρᾶγμα, ἀλλ΄ ἐπίστασθαι" δοξάζειν δέ, ὅταν οἴεται 20 
‘ 

δύνασϑαι χαὶ ἄλλως ἔχειν. τίς # ἂν εἴποι ποτὲ ὅτι δοξάζω περὶ tod 
By 

τε 
¢ ’,ὔὕ σ ἢ ~ wv 2 σ Vv ξ΄ , >| 7 ” , 

ἡλίου ὅτι ἀνατελεῖ αὔριον; GAN ὅτι ἔσται ὑετός, εἰ τύχοι, 7 πόλεμος 

τοιοῦτον, ὡς δὴ τῆς μὲν δόξης περὶ τὰ ἐνδεχόμενα ἐχούσης, τῆς δὲ ἐπι- 
: 

στήμης περὶ τὰ ἀναγχαῖα. 

΄ A >) 

p. 89211 [Πῶς οὖν οὐχ (σαι χαὶ ἐπίστασϑαι, χαὶ 

τ 

τῷ or 

> ‘ , 5 Vv. if al l4 oO a =. 

διὰ τί οὐχ ἔσται H δόξ ις ϑήσει ἅπαν ὃ οἶδεν 

. 2d 
- 
a —_— τ Φ 

Oo 
oT 2 < A ς τ Ὁ» [Ὁ = δ aA Φ ς- é τ My x a ὩΣ oO 

1 
2 2 ῳ Sy) 

τ τ { Ὁ π o 
—_ 

~ r - [Ὁ ° ε € Oo ro) ~ { = Al o Ὡ © x 
> PRN ae \ \ Nae aN led \ 5 ᾿ 

σίν, εἰ ἐνδέχεται τὸ αὐτὸ δοξαστὸν ἅμα χαὶ ἐπιστητὸν 
ee ie Vea Wes iae a ae 5) toate Re ; 

a χαὶ ἢ ἐπιστήμη τὸ αὐτό ἐστιν: οἷον ὅτι ἔσται ἔχλειψις, 
,ὕ ΄ , ied » iy 

εἰ τύχοι, μετὰ τοσάσδε ἡμέρας, ef μέν τις οὕτως οἴοιτο ὡς ph ἐνδέχεσϑαι 
wes v ΠῚ +P > ΄ ~ ΄ 

ἄλλως ἔχειν ἀλλ ἢ ἐς ἀνάγχης τοῦτο γενήσεσϑαι, οὗτος ἐπιστήμην ἔχε 

1.2 χαὶ μὴ ἀναγχαίας om. Arist. 3 post ὑπόληψις add. τις R 5 πρότερον 
‘ ΓΝ t t : 

p. 218,11 sq. αἱ om. αὶ 6 τὸ γὰρ---ὡμολογῆσϑαι R 8 τῷ om. R ὁμοίως 

alt. RUa?: χαὶ ἔστι zat τοῦτο a! 9 ἐστι om. a! 10 ἐστίν om. a Arist. 

12.13 “Ὅτι --- ρήσεως τοῦτο πιστοῦται a 13 post δόξαν add. 7 RU: om. ἃ 
‘ > i 

14.15 ἡ δόξα ἣ περὶ αὐτῶν [Ὁ 15 ὡς ἐξ ἀληϑῶν a 20 δοξάζει Ra οἴηται U 

25 οὐχ om. Arist. ef. p. 326,20 26 ἔσται R Arist.: ἔστιν a (Dc): ἄρα U ϑείη αὶ 

28 πρότερον] p. 321,24 sq. 29 αὐτὸ Ra: οὕτω U 92 ytvectat a 
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> 

τούτου. εἰ δέ τις TO αὐτὸ τοῦτο οἴοιτο μὲν ὅτι ἔσται, UH πάντως OF ἐξ 72V 
> , ~ 5 5. ? ind 

ἀνάγκης τοῦτο ἔσεσϑαι ἀλλ᾽ ἐνδέχεσϑαι χαὶ μὴ γενέσϑαι, τοῦ αὐτοῦ τούτου 

% ἐπιστήμην. ὃ δόξαν ἔχει, ὁ ὁμοίως, εἴ τις οἴοιτο τὸ τρίγωνον δύνασϑαί 30 
ἔ \ ~ , ΄ Ὑ \ 

ny τὰς τρεῖς γωνίας, δόξαν ἔχει περὶ 
΄ 

ποτε χαὶ wy 
2 Sap Eo ER enna is ἐπιστήμην: εἰ δέ τις οἴοιτο μηδέποτε ἐνδέχεσθαι ἄλλως ἔχειν, 5 τούτου, οὐχ 

ἐπιστήμην. ἐνδέχεται ἄρα τοῦ αὐτοῦ δόξαν ἔχειν καὶ ἐπιστήμην, χαὶ οὐ 

διήοηται τὸ δοξαστὸν τοῦ ἐπιστητοῦ. δῆλον δέ, φησί, χαὶ ἐντεῦϑεν" ἐνδέ- 

ae yeta γὰρ ὥσπερ τοῦ αὐτοῦ δόξαν εἶναι χαὶ ἐπιστήμην ἄνευ συλλογισμοῦ 
€ od t 

χατὰ TOV ey eS τὸ ὅτι μόνον εἰδότα 7 δοξαστιχῶς 7 ἐπιστη- 

10 μονικῶς, οὕτω δὲ χαὶ διὰ 
- 

συλλογισμοῦ, εἰ ὃ μὲν Ov ἀναγχαίων χατασχευάζοι 35 
΄ \ \ es Ψ v e ON 5) τρίγωνον τὰς τρεῖς γωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ἔχειν, ὁ δὲ δι᾽ ἐνδεχο- 

μένων προτάσεων, χαὶ ἀναλύων ἑχάτερος μέχρι τοσούτου ἀναλύσει, μέχρις 

ἂν εἰς τὰς ἀμέσους ἔλϑῃ, προτάσεις, ὁ μὲν ἀναγχαίας ὃ δὲ ἐνδεχομένας. 

ὥστε εἴπερ τὸ αὐτὸ χαὶ δοξαστιχῶς χαὶ ἐπιστημονιχῶς ἔστι συλλογίσασϑαι 

πὶ ἑχατέρου μέχρι τῶν ἀμέσων προτάσεων, ἔοιχε τοῦ αὐτοῦ 
6ξ \ Da ax \ 5 ΄ Ν᾿ € \ 

ofay χαὶ ἐτ Seta? εἶναι, χαὶ οὐ διαφέρει τὸ δοξαστὸν 40 
5 ~ is Rp το SAD Ales ΄ c > ΄ 

ἰ δὲ τοῦτο οὕτως ἔχει, χαὶ ἢ δόξα τῇ ἐπιστήμῃ ἢ αὐτὴ 

ee | μὲν οὖν ἀπορία ἐπὶ τοσοῦτον. πρῶτον δὲ τὴν λέξιν τῆς ἀπορίας 

20 meh mee Heres τὴν λύσιν ἐπισχεψόμεϑα. 
Πῶς οὖν οὐχ ἔστι τὸ αὐτὸ δοξάσαι χαὶ ἐπίστασϑαι, χαὶ διὰ 

τί οὐχ ἔσται ἢ δόξα ἐπιστήμη, εἴ τις ϑήσει ἅπαν ὃ οἶδεν ἐνδέ- 

χεσϑαι δοξάζειν: eee τῶν ἐνταῦϑα ἢ ἀπορία. εἴ τις, φησίν, ὑπόϑοιτο 
σ > Ἂν 5 , , Q/F 5 l4 © -» τ Ἁ Ὁ 

ὅτι οὗ ἐστιν ἐπιστήμη, τούτου χαὶ δόξαν ἐνδέχεσθαι εἶναι χατὰ τὸν εἰρη- 
, ΄ . / ‘ ΄ ~ 

25 μένον τρόπον, πῶς οὐχ ἂν εἴη τὸ αὐτὸ δοξαστόν te ἅμα χαὶ ἐπιστητόν; 48 

». 839418 ᾿Αχολουϑήσει γὰρ ὃ μὲν εἰδὼς ὁ δὲ δοξάζων διὰ τῶν 

ἔσων, ἕως εἰς τὰ ἄμεσα ἔλϑῃ. υ ’ il 

\ ~ 

᾿Αχολουϑήσει, ἀντὶ τοῦ ᾿ ἀναλύσει τὸν συλλογισμόν᾽. διὰ τῶν μέσων 
eS aN. ied Co 5 4 5» , Vs , > v a , 

ὅρων ἕως εἰς τὰς ἀμέσους ἔλϑῃ προτάσεις. οἷον ἔστι δι᾿ ἐνδεχομένων 

80 προτάσεων χατασχευάσαι ὅτι ἀϑάνατοι αἱ ψυχαὶ τοῦτον τὸν τρόπον" πᾶντες 

ἄνθρωποι τιμῶσι τοὺς τάφους τῶν προγόνων: οἱ τιμῶντες τοὺς τάφους 

τῶν προγύνων ϑεραπείας ἕνεχεν τῶν χατοιχομένων τοῦτο ποιοῦσιν" ot ϑερα- 50 
΄ 

πείας ἕνεχα τοῦτο ποιοῦντες εἶναι τούτους τοῦτοι ads ϑεραπεύουσιν οὐδεὶς 
5 

“4p τὸν μὴ ὄντα ϑεραπεύσειεν ἄν" εἰσὶν dpa τῶν χατοιχομένων at φυχαὶ 

1 py U: οὐ Ra 8 δόξαν tod αὐτοῦ εἶναι R: δόξαν εἶναι τοῦ αὐτοῦ a 9 προ- 

εἰρημένον ἃ εἰδότα U: εἰδότος R: εἰδότος τινὸς ἃ δοξαστιχῶς scripsi: δοξαστῶς 

RUa 10 δὴ a χατασχευάζει Ra 11 post τρίγωνον add. ὅτι a ἴσας 

δυσὶν ὀρϑαῖς ἃ ἔχει ἃ: εἶναι ὕ 14 ἔστι U: τις Ra συλλογίσοιτο R: συλλο- 

γίσαιτο ἃ 15 ἐπὶ éxatépov post προτάσεων colloc. ἃ 16 ἐπιστήμην --- δόξαν a 

20 ἐπισχεψώμεϑα a οὐχ om. Ua cf. p. 325,25 23 ἀπορία R: ἀπόδοσις Ua 

26 ἀχολουϑοῦσι U (A BedfuMn p) 28. 29 διὰ--- ὅρων post προτάσεις colloc. Ra 

32 ἕνεχα a 
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A 

χαὶ οὐ συνε ̓δη πηδῶν τοῖς σώμασιν: αἱ ὃδὲ τῷ σώματι φϑαρέντι μὴ συμ- 

φϑαρεῖσαι ἀλλ᾽ οὖσαι μετὰ τὴν ἐχείνου φϑορὰν ἀϑάνατοι ἂν εἶεν" αἱ ψυχαὶ 
Ne ἄρα τῶν ἀνθρώπων ἀϑάνατοι. ἔστιν οὖν ἀναλύοντα τὸν συλλογισμὸν μέχρι 

> τοσούτου ἀναλῦσαι, μέχρις ἂν εἰς τὴν ἄμεσον χαταντήϊσωμεν πρότασιν, 181 
4 > ΄ - ΄ - ΄ ~ ‘ ν» 

ὅ λέγω δὴ ὅτι πάντες τιμῶσι τοὺς τάφους τῶν προγόνων: τοῦτο γὰρ ἄμεσος 

δοξαστιχὴ πρότασις ἐχ τῆς ἐναργείας τὴν πίστιν ἔχουσα. 

a 

p. 89214 Ὥστ᾽ εἴπερ ἐχεῖνος οἷδε, xat ὁ δοξάζων οἶδεν. 

Τουτέστιν ὥσπερ ὃ ἐπιστήμων μέχρι τῶν ἀμέσων ἀνιὼν οὐ μόνον τὸ 

ὅτι οἷδεν ἀλλὰ χαὶ τὸ διότι, οὕτω ὃὲ χαὶ 6 δοξάζων διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν. 

10 ὅτι 68 τοῦτό φησι, δῆλον ἐξ ὧν ἐπήγαγεν: ὥσπερ γάρ, φησί, τὸ ὅτι 
ἔστι δοξαστιχῶς εἰδέναι, οὕτω χαὶ τὸ διότι’ ὁ γὰρ σύνδεσμος ὁ ἈΝ 

αἰτιολογιχός ἐστιν. εἰ μὲν yao ὃ μέσος ὅρος δι᾿ οὗ ὃ UGE eG ἐνδεγό- 10 

ἁξνος εἴη, τοῦ ὅτι ἐστὶν ἢ δόξα" εἰ μέντοι ἀναγχαῖος, τοῦ διότι ao 

ὥσπερ οὖν χαὶ τοῦ ὅτι ἐστὶν ἐπιστήμ a χαὶ TOD διότι, οὕτω δὲ χαὶ δόξα. τ 

5 ἂν ν᾿ GINA \ pb) X x \ >) s ~ x a. 

15 ξι οὖν ἐνόξχεται TO ALTO TOTS ὑξν ov ey ye oe υέσων γνῶναι ποτε OS 
v ΩΣ »ν , 

ομένων, τὸ αὐτὸ ἄρα ἔστι χαὶ δοξάσαι χαὶ ἐπίστασϑαι, ὅπερ ἔδει 

~ +. ys \ > ΄ » 

p. 389121 “Edv μὲν διὰ τῶν ἀμέσων δοξάσῃ. 

~ > ἘΣ Ns. DRIPF 5 
Προσυπαχουστέον ‘td διότι᾽, τουτέστι τοῦ διότι δόξαν Zeer. εἰπὼν γὰρ 1Ὁ 

20 δοξάσει χαὶ οὐχ ἐπιστήσεται ἀληϑῶς χαὶ τὸ ὅτι χαὶ τὸ ῷ 
ν 3 

τὸ διότι τὸ προσεχὲς ta ἑξῆς ἐπήγαγεν εἰπὼν ἐὰν μὲν διὰ TH 
δοξάσῃ; τὸ διότι δηλονότι. 

΄ > , 

μὴ οὐ πᾶντως ἐστίν. ~ Lo al ~ > g - 

p. 89223. Τοῦ δ᾽ αὐτοῖ δόξα χαὶ ἐπιστ: 
- 

A 
ι ᾿Απορήσας, ὅτι ἐνδέχεται τοῦ αὐτοῦ δόξαν ε 

, 

ναι χαὶ ἐπιστήμην, πῶς 
΄ \ 

25 οὐχὶ ταὐτὸν ἐπισ χαὶ δόξα, νῦν ἐν τούτοις τὸν λόγον χαὶ τῇ ἀπορία χ ᾽ i f a | Ἔ > 
\ [4 2 4 \ \ σ o , Ξ ~ b) ~ ASP Ἶ 

τὴν λύσιν ἐπιτίϑησ'. χαὶ φησὶν ὅτι οὕτως ἐνδέχεται τοῦ αὐτοῦ δόξαν εἶναι 
‘ y~ 35 ~ ~ > ~ SETAE, 

χαὶ ἐπιστήμην, ὥσπερ᾽ χαὶ ψευδὴ χαὶ ἀληϑὴ δόξαν tod αὐτοῦ ἐνδέχεται 
. ~ ~ νΨ ~ as a~ ‘ 

εἶναι. πρότερον ὃὲ διαρϑρώσας, πῶς τοῦ αὐτοῦ ἐνδέχεται χαὶ ψευδῆ χαὶ 
= ‘ ‘ 

ἀληδϑὴ δόξαν εἶναι, οὕτως δείχνυσιν ex τοῦ παραδείγματος, πῶς χαὶ ἐπι- 2% 

3 ἀναλύσαντα R 4 otdcwpev U 5 yovewy U 6 ἐνεργείας U 7 ἐχείνως a 

6om. R 8 ὥσπερ scripsi: εἴπερ RUa 9 yap a 10 γὰρ (post ὅτι) a 

τὸ ὅτι φησὶν R 11 ἔστι om. ἃ 13 post ἐστὶν alt. add. ἐπιστήμη Ua 14 xat 

primum om. Ra δὴ a δόξα RU: τοῦ δοξάζειν a 15 pévom. καὶ ἀμέ- 

σων R et ante ἀναγχαίων a 18 ἂν R δοξάσει a (D ἢ 19 post yap add. 

ὅτι Ra 21 συνεχὲς a 24 an ὅτε! ante ἐνὸ. add. ef Ra! τοῦ αὐτοῦ 
post ὅτι colloe. a! χαὶ ἐπιστήμην εἶναι al 25 τούτω Ra! τῷ λόγω R: τ 

υνέσῳ a! τῆς ἀπορίας Ua? 26 τὸν λύσιν (corr. 6 λόγον) U οὕτως Ua?: οὔτε 

Ἐπ᾿ οὗ al τοῦ αὐτοῦ ἐνδέχεται a! εἶναι om. Ua?: ante δόξαν colloc. a! 27 χαὶ 

alt. om. a! ἐνδέχεται ἐὰν αὐτοῦ a! 29 εἶναι ἡόξαν ἃ πῶς om. Ra 
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ξαν τοῦ αὐτοῦ εἶναι ἐνδέχεται. ἔστιν οὖν, φησί, τοῦ αὐτοῦ τοῦ 
5 \ ΄ ΄ ) \ 

ca ual ἀληϑὴς τρόπον τινά. xa ὃ μὲν yap περὶ οὗ ἐστιν 

ἀληϑὴς δόξα, περὶ τούτου ἐστὶ χαὶ ψευδής" οἷον εἰ ὃ μὲν δοξάζοι ὅτι 
, ΄ ΄ ΄ Ma =~ \ \ 

ἀϑάνατος ἢ ψυχή, ἕτερος δὲ ὅτι ὕνητη" τῷ γὰρ περὶ Ev χαὶ τὸ αὐτὸ ὕπο-- Ὡς 

εἶναι δόξαν χαὶ τὴν φευδῆ. a τοῦ αὐτοῦ ἐστιν 
> 

5 χείμενον τήν τε ἀληϑῆ 
35. es \ ΓᾺ ar Cs A Cys , 
ἀληϑὴς καὶ ψευδὴς δόξα, οὐ μὴν ὡς τὰς αὐτὰς εἰναι ἀλλήλαις τήν τε 

‘ 

‘ 

Ghy D7 χαὶ thy ψευδῆ. συμβήσεται γὰρ πλείονα ἄτοπα τῷ λόγῳ. πρῶτον 30 
ν 5 > sy ~ ~ a ~ >) Ἅ 5 ‘ 

μὲν τὸ τὴν αὐτὴν εἶναι τὴν ἀληϑῆ τῇ ψευδεῖ, ταὐτὸν ὃὲ εἰπεῖν τὸ ἀληϑὲς 

τῷ φεύδει. τοῦτο δέ ἐστι τὸ τὴν ἀντίφασιν συναληϑεύειν: ἣ γὰρ ἀντίφασις 

10 διαιρεῖ τὸ ue ee τὸ ψεῦδος. ἔπειτα, φησί, συμβήσεται ὃ δοξάζει τις, 
uy δοξάζειν. γὰρ δοξάσοιμεν ὅτι ἔστιν, εἰ τύχοι, ἣ ψυχὴ ἀϑάνατος, 

ἀληϑὲς Gs τοῦτον, τς δῆλον ὅτι τὸ μὴ εἶναι ἀϑάνατον. εἰ οὖν ταὐτὸν 

τούτῳ τὸ ἀληϑές, τὸ δοξάζειν ἀϑάνατον εἶναι - τ = «, ὅπερ ἄτοπον. 
- τ » oO 

ὥσπερ οὖν ει τὶ τῆς ἀληϑοῦς χαὶ ψευδοῦς δόξης ἔχει, οὕτω χαὶ περὶ δόξης 35 
᾿ στ 15 χαὶ ἐπιστήμης. τῷ μὲν γὰρ περὶ ἕν χαὶ τὸ αὐτὸ ὑποχείμενον εἶναι τήν τε 

Ἁ 

δόξαν ual τὴν ἐπιστήμην τοῦ αὐτοῦ ἄμφω: χαὶ yap χαὶ ὃ ἐπιστάμενος 
(1 fee τὰ > \ 5 ὃ ΟἹ 3 bE otra ieee ate έξει, ὅτι τοῦ τριγώνου at τρεῖς γωνίαι δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσαι εἰσί, χαὶ ὃ δοξάζων, 

χαὶ ἀληϑεῖς ἀμφότεραι at ὑπολήψεις, χαὶ ταύτῃ " 

“ ε \ > 
[ν᾿ 

0D αὐτοῦ δόξα χαὶ ἐπι- 
’ , 

τρόπῳ, ὅτι % wev στήαη. διαφέρουσι δὲ τι 
id >] 5 , ( a\ » 9 τὸς , ΄ τὴ 

90 ὑπάρχον ὑπάρχειν λέγει ἐξ ἀνάγχης, ἢ ὃὲ δόξα ἐνδεχομένως" οἷον ὃ μὲν 40 

ἐπιστήμων λέξει ἐξ ἀνάγχης χινεῖσϑαι τὸν ἥλιον, ὁ ὃὲ δοξάζων ἐνδεχομένως 
~ > > , ~ 7 

χινεῖσϑαι. διαφέρουσιν οὖν τῷ τρόπῳ τῆς ὑπολήψεως. ὥστε περὶ τὸ αὐτὸ 
\ SIN, 5 > \ 

μὲν ἐνδέ ἷ t χεται ἀμφοτέρας εἶναι" τὰς αὐτὰς δὲ εἶναι ἀδύνατον, ὥσπερ οὐδὲ 
Ὁ \ =n \ ἢ Q~ ale ~ δὴ. ~ 1m Se NN ee \ en > 

τὴν αὐτὴν thy ψευδῆ δόξαν τῇ ἀληϑεῖ. ψεῦδος δὲ χαὶ τὸ λέγειν τὸ avay- 
δ, , , ¢ , 7 Ξ-} ‘ 

25 χαίως ὑπάρχον ἐνδεχουένως ὑπάρχειν. ὥστε χοινωνοῦσι μὲν χατὰ τὸ 
ῦ αὐτοῦ ἀμφοτέρας εἶναι χαὶ ἀληϑεύειν 

περὶ αὐτοῦ: διαφέρουσι δέ, ὅτι ἢ μὲν ἐπιστήμη καὶ τῷ τρόπῳ τῆς ἀπο- 45 
΄ 3 C eC A AVE 1.73 >) eam e\ en > 

φάνσεως ἀληϑεύει, ἢ ὃξ δόξα ψεύδεται. εἰ δὲ {ξέτερος; ὃ τρόπος τῆς ἀπο- 

φάνσεως, δῆλον ὅτι 0002 δοξαστὸν τὸ ἐπ ὃ τιστητὸν εἶναι ἐνδέχεται" τὸ γὰρ εἶναι 
> 

30 τὴν ψυχὴν adavatoy ἐπιστητὸν μὲν ‘Ape, δοξαστὸν δὲ ψευδῶς. εἰ γὰρ τὸ 

δοξαστὸν 2B τοὶ χαὶ ἄλλως ἔχειν, τὸ δὲ εἶναι a Ψυχὴν addvatoy, εἰ 
» ΄ Vv. > Y. ΄ \ 

ἀϑάνατος εἴη, οὐχ ἐνδέχεται ἄλλως ἔχειν, οὐδὲ τὸ ἔχειν τὸ τρίγωνον τὰς 
’ ~ 5 2 ald Ὁ) wv 

τρεῖς γωνίας δύο ὀρϑαῖς ἴσας ΠῚ ἄλλως ἔχειν, οὐχ ἄρα ἐνδέχεται 
\ 3, 5 ~ Ξ \ 5 ~ P Senta 

τὸ ἐπιστητὸν δοξαστὸν εἶναι. ἀλλὰ ἀληθῆ μὲν τὴν περὶ αὐτοῦ δόξαν ἐνδέ- ὅ0 
aS) 

1 post δόξαν add. οὐ a φησί om. U post αὐτοῦ add. πῶς a 3 post 

χαὶ add. ἡ RU: om. a 6 ὡς Ra’, ex 6 corr. U: xat tw a? ἀλλήλοις a 

7 thy om. a post πλείονα add. εἶναι τὰ a 8 thy ἀληϑεῖ U 10. 11 δοξαζειν 

6 τις μὴ δοξάζει R 13 τοῦτο U τὸ ἃ“. om. U lacunam indicavi; 

supple ταὐτὸν τῷ μὴ δοξάζειν ἀϑάνατον εἶναι ὅπερ RU: πάντως ἀδύνατον καὶ ἃ 

11 λέγει ἃ 22 οὖν om. ἃ 24 τῇ ψευδεῖ Ra τὴν ἀληϑῆ δόξαν a 

25 ἐνδεχόμενον, om. ὑπάρχειν a 26 tod te R 28 ἕτερος addidi 29 τὸ 

ἐπιστητὸν Gosastov U ἐνδέχεται εἶναι a 30 ἀληϑές---ψευδές a 32. 33 δυσὶν 

ὀρϑαῖς ἴσας tas τρεῖς γωνίας a; δύο ὀρθὰς R 34 τὴν om. U 34, p. 329,1 ἐνδέ- 
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χεται εἶναι, αὐτὸ δὲ εἶναι δ μΑΥ οὐχ ἐνδέχεται, ἐπεὶ μηδὲ τὴν ἐπιστή- 

p.89a28 “Emel δὲ τὸ αὐτὸ πλεοναχῶς λέγεται, ἔστι μὲν ὡς ἐνδέ- τ8ν 

5 Et μὲν οὖν τὸ (τὸ) αὐτό τινι εἶναι λεγόμενον χατὰ πάντα ταὐτὸν ἦν, ἀδύ- 
νατον ἣν τοῦ αὐτοῦ εἶναι δόξαν χαὶ ἐπι στ Ίμν: ἐπειδὴ δὲ πολλαχῶς ὃ 

\ τὸ ταὐτὸν λέγεται (λέγονται γὰρ τὰ αὐτὰ εἶναι 7 τῷ ὑποχειμένῳ 7 τῷ 
Sar ΄ Ἁ Ἁ ΝΡ ‘ >) , 

πωσοῦν ἄλλως), οὐδὲν χωλύει χαὶ τὴν δόξαν χαὶ τὴν ἐπιστήμην 
ον 

¢ 

0 
WS ΤΕΝ SY Bae » ~ af ἈΝ v ΄ v 5] ΄ = 

XATA τι WEY TOV ALTOV ELVA, χατὰ τὶ OF Ov, ὡς ἔφϑημεν ELTOVTES. 

10 p. 89229 Τὸ μὲν γὰρ σύμμετρον εἶναι τὴν διάμετρον ἀληϑῶς ‘ 
Ney, 
δοξάζειν ἄτοπον. 

ν Ss \ x , ~ \ A 4 [τι ἐπὶ παραδείγματος tov λόγον ποιεῖται. τὸ μὲν γὰρ οὕτω λέγειν, 10 
7 τ᾿: = 3 > φησί, τοῦ αὐτοῦ εἶναι τὴν ἀληϑῆ a φευδὴ δόξαν ὡς τὰς αὐτὰς εἶναι 

ἀλλήλαις ἄτοπον, οἷον τὴν λέγουσαν ὅτι (ἀσύμμετρος ἢ διάμετοος χαὶ τὴν 
, 7 \ 7 v ‘ ~ ~ ὩΣ 

15 λέγουσαν ὅτι) σύμμετρος" ἔσται γὰρ ταὐτὸν τὸ ἀληϑὲς τῷ ψευδεῖ, πῶς οὖν 
~ 3 ~ 5 ἀν = INLET od \ “- . Χ ὭΣ = ~ a ‘ « τ ‘ = >) A ia = ’ 

τοῦ αὐτοῦ ἀληϑὴς δόξα χαὶ ψευδής; τῷ περὶ ἕν εἶναι χαὶ ταὐτὸν ὑποχεί- 
: A 

UEVOV, τὴν διάμετρον. 

ρ. 89232 Τὸ δὲ τί ἣν εἶναι ἑχατέρῳ χατὰ τὸν λόγον οὐ τὸ αὐτό. 

΄ ΄ \ ~ Ἕτερος yap δῆλον ὅτι ὁ ὁρισμὸς τῆς ἀληϑοῦς δόξης χαὶ τῆς ψευδοῦς Ia 

90 χαὶ ἔτι δόξης χαὶ ἐπιστήμης. 

ΠΟ Μη: ἈΚ τι 5 ζω Go eh SUSI ee p. 89233 Ἢ μὲν yap οὕτω τοῦ ζῴου ὥστε μὴ ἐνδέχεσϑαι. 

’ 

Ἢ μὲν ἐπιστήμη, φησίν, οὕτως ἀποφανεῖται περὶ τοῦ ἀνθρώπου, ὡς 
oO 

¢ 4 Q/P x ~ ΄ Vv = ~ 

εἴη ζῷον, ὡς ἀδυνάτου ὄντος τοῦ μὴ εἶναι αὐτὸν ζῷον" ἣ μέντοι δόξα ὡς 
’ αὶ , io v al τ. ' 

ενόξχουξνως GYTOS 390. 

1 ἐπεὶ μὴ δὲ ἃ: ἐπεὶ μήτε R: ἐπειδὴ δὲ U 1. 2 ἐπιστήμην om. R: post δόξαν colloc. a 

2 post og ται add. ef μὲν ἀχολουϑῶν ὁ δοξάζων τῷ ἀποδειχτιχῶς δειχνύοντι, χαὶ ἐπὶ τὰς 
᾿ @ > . ΄ ‘ Ψ x , « _—— 

ἀυέσους προτ φϑάνοι, οὕτως ἀποδείξεται τοὺς λόγους. 7 χαὶ αὐτὸς χρήσεται ὡς ἀπο- 
> Σ 

εἰς 
τ nor Α a Ree Wea hes ἢ wee 
δειχτιχοῖς χαὶ | ἀναγκαίοις χαὶ οὐδὲ δοξάζειν λεχϑήσεται. εἰ δὲ χαὶ andi μόνον ταῦτα 

λογίσεται, ἣ καὶ ὡς τοιούτοις γρήσεται, δοξάσει ἀλη)ῶς χαὶ οὐχ ἐπιστήσεται. ὥστε εἰ χαὶ 

χρῆται, ἣ καϑάπαξ subtyeadn καὶ μὴ ὡσαύτως ἔχειν ταῦτα νενόμικεν, ὥστε ἣ αὐτὴ οὐκ ἔσται 

δόξα ἀληϑὴς καὶ ἐπιστήμη a 3 post πλεοναχῶς add. μὲν R 5 τὸ alt. addidi 

0 δόξαν εἶναι U 6.7 τὸ αὐτὸ πολλαχῶς a 12 post ποιεῖται add. zat ἃ 

12.13 φησὶ, τὸ μὲν γὰρ λέγειν οὕτω a 14.15 ἀσύυμμετρος---ὅτι addidi 19 δηλονότι 

post ὁρισμὸς colloe. a 6 om. Ua τῆς alt. om. Ra 20 χαὶ prius om. a 

23 ἀδύνατον a 
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p. 89235 Otov et ἢ μὲν ὅπερ ἀνθρώπου ἐστίν, ἢ δὲ ἀνθρώπου 739 

α 
\ ee ‘ a =~ Ἂν . € ee " = im \ leg » a. 

μὲν μὴ ὅπερ δὲ ἀνθρώπου τὸ γὰρ ὅτι ἀνῦρωπος, τὸ δὲ 20 

N/P v 

ἤμη χαὶ ἢ 05a τ Σωχράτους, εἰ τύχοι, ὑπολαυ- 
) ΄ 

Τουτέστιν ἢ ἐπιστ 
ἐστιν, χαὶ ταύτῃ ἄμφω ἀληϑεύει. ἀλλ ἢ μὲν ἐπι- 5 βάνει ὅτι ἀνϑρωπός 

ὌΠ ὅπερ ἀνῦρωπον εἶναι λέγει τὸν Σωχράτην, ταὐτὸν δέ ἐστιν εἰπεῖν 

μὴ εἶναι μὴ ἄνθρωπον, τοῦτο δέ ἐστι τὸ ἀδύνατον εἶναι μὴ εἶναι ἀνϑῦρωπον, 

ἢ δὲ δόξα ὡς ἐνδέχεσθαι χαὶ μὴ εἶναι ἄνθρωπον. ταύτῃ οὖν ἢ διαφορὰ 
χατὰ τὸν τρόπον τῆς ὑπολήψεως. 

> 

10 p. 89838 Φανερὸν ὃ ἐχ τούτων ὅτι οὐδὲ OOCA 
5 \ 

χαὶ ἐπίστασϑαι ἐνδέχεται: ἅμα γὰρ av ἔχοι ὑπόληψιν τοῦ ἄλλως 
ἔχειν χαὶ μὴ ἄλλως. 

Εἰ δέδειχτα: τ τοῦ αὐτοῦ δόξαν εἶναι χαὶ ἐπιστήμην cee 
~ 

\ 
TL 

. 4 ‘ δ 9i \ 4 + > \ iC 3597 ‘ 

ODVATOV, χατᾶ τι οΞύ ὺ δυνατόν, χαὶ OLVTWS οὐ OVVATOV ὡς ἀδύνατον ( ὃν) 

va > ‘ als , Ν 

15 αὐτὴν εἶναι τὴν ee ae χαὶ THY δόξαν, δῆλον δήπου ἐχ τούτου ὅτι τς 

δοξάζειν ἅμα περὶ τοῦ αὐτοῦ χαὶ ἐπίστασϑαι ἐνδεχεται. χαὶ χαλῶς προσέ- 

M δυνατόν. δυνατὸν γὰρ 
lé 

ΠΡῸΣ ΠῚ δοξάζοντας, ὅτι xad? TELE τῆς σελήνης ὁ ἥλιος ἐχλιμπάνει, 
) 

ϑηχε τὸ ἅμα: ἐν ἄλλῳ μὲν γὰρ χαὶ ἄλλῳ χρόν 

\ 

ὡς οὐχ ἐξ ἀνάγχης τούτου γινομένου, Hore, τον 
+) ι πίχουρόν φασι δοξαζειν, 35 

50 ὕστερον ἐπιστηυμονιχὴν ἔχειν περὶ τούτου ὑπόληψιν τοῖς ἀστρονόμοις ἐντυ- 
χόντας. ἕνα μέντοι χαὶ τὸν αὖ Ὕ 

τε ὅτι τοῦτο οὕτω γίνεται χαὶ ee τῶν ἀδυνάτων ἐστί: τὸ αὐτὸ γὰ 

ἅμα χαὶ χατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον om Ὅλη τσὶ χαὶ δύνασϑαι ἄλλως ἔχειν 

χαὶ uy δύνασϑαι ἄλλως ἔχειν, ὅπερ ἄτοπον. χαϑὸ μὲν ya 
Vs >) ~ v ΄ [4] ᾽, = i 2 ὌΝ = Δι A a 

αὐτοῦ ἔχει, ὑπολαμβάνει μὴ ἐνδέχεσϑαι ἄλλως ἔχειν: χαϑὸ ὃ to or 

ὅ v 

ὑπολαμβάνει χαὶ ἄλλως ἐνδέχεσϑαι ἔχειν. 40 

4 post δόξα add. ἡ U εἰ τύχοι περὶ σωχράτους ἃ ὃ ἀληϑεύει scripsi: ἀληϑεύειν 

RUa 6 λέγειν Ua? ταυτὸν δέ ἐστι RUa?: u οὐχ ἔστι ταυτὸν al εἰπεῖν post 

cs é ἐστι τὸ ἀδύνατον 845: ἀδύ- i ἄνϑρωπον colloc. ἃ py alt. om. Ra! τοῦτο ὃ 

νατον γὰρ al εἶναι μὴ εἶναι a: εἶναι μὴ R: inv. ord. U: μὴ εἶναι τὸν σωχράτην. a! 

8 εἰ δὲ a? δόξα om. Ra! 10 6’ a Arist.: 6& zai RU 11 ἅμα χτλ. om. R 

13 δόξα---ἐπιστήμη ἃ 14 οὐ δυνατόν pr. 1. ἃ: ἀδύνατον RU ov addidi 

15 éx τούτου om. a 16 χαλῶς οὖν, om. χαὶ a 17 χρόνω χαὶ ἄλλω U 

19 τὸν ᾿Επίχουρόν] deest in Epic. Useneri 20 ἔχειν RU: χτήσασϑαι, sed post ὑπό- 

Anew a 20.21 ἐντυχόντα Ra 21 xat alt. RU: ταυτόν. ἤγουν a 29) πε Ws 

τὸ Ra 24 ὅπερ---26 ἔχειν om. U post γάρ add. ἐστιν a 25 & Ses bales 

αὐτοῦ) a 25.26 xado—éyew a: om. R 26 ἐνδέχεσθαι scripsi: ἐνδέχετ 

post ἔχειν add. διττοῦ yap ὄντος τοῦ σημαινομένου ἐπὶ tod αὐτοῦ, χατὰ μὲν τὸ ἕτερον τῶν 

σηρμαινομένων ἀδύνατον εἶναι ἅμα ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ δόξαν τε χαὶ ἐπιστήμην. ὡς τὴν αὐτὴν ὑπό- 

ληψιν, ἅμα χαὶ δόξαν εἶναι zal ἐπιστήμην. κατὰ δὲ τὸ ἕτερον οἷόν τε κατὰ τοῦ αὐτοῦ τοῦ 

i ὑποχειμένου. ἀλλὰ καὶ τοῦτο, ef ἄλλοι elev οἱ περὶ αὐτοῦ δοξάζοντες xat ἐπιστάμενοι. εἰ δὲ 
t ᾽ 
G εἷς λέγοιτο, οὐδὲ χατὰ τοῦτο, ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ λεχϑείη ἄν, ἡ δὲ αἰτία, ὅτι ἅμα ἕξει τὰς ἀντι- 

χειμένας ὑπολήψεις, ὁ αὐτὸς περὶ τοῦ αὐτοῦ ἃ 
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p.89b7 Tad δὲ λοιπὰ πῶς Get διανεῖμαι ἐπί te διανοίας χαὶ νοῦ 73¥ 
\ > \ \ ΄ \ ΄ 

χαὶ ἐπιστήμης χαὶ τέχνης χαὶ φρονήσεως χαὶ σοφίας. 

ὅλου τοῦ βιβλίου περὶ ἀποδείξεως χαὶ δόξης διέλαβεν, 

ὑπάρχουσι g 
~ ~ a ~ δι > ἊΝ a 

Tepat τῆς ψυχῆς δυνάμεις, μᾶλλον Ge ἐνέργειαι, as 

5 αὐτὸς χατηριϑμήσατο, τὴν αἰτίαν ἣμῖν εἰπεῖν ἡβουλήθη δι᾿ ἣν ἐν τούτοις 
σ [eed 

οὐ διέλαβε περὶ αὐτῶν. χαὶ φησὶν οτι οὐ τῆς OXELLE ἔγης ἦν TOAYUG- int i j | ἐν 

50 τείας τὸ περὶ τούτων διαλαβεῖν, ἀλλὰ περὶ τινῶν μὲν ἠἡϑιχῆς, περὶ τινῶν 

ὲ φυσιχῆς πραγματείας: προσϑείημεν δ᾽ ἂν ἡμεῖς ὅτι περὶ τινῶν χαὶ 
\ 

4 ’ ᾿Ν , - 5 \ ~ » , 

ϑεολογίας. διείλεχται γοῦν ἐν μὲν τῇ ἠϑιχῇ πραγματεία περὶ φ 
, ‘ \ \ ‘ ΄ > \ ~ 

10 xal τέχνης" περὶ yap τὰ πραχτὰ χαὶ τέχνη ἔχει ual φρόνησις" ἐν δὲ τῇ 
’ Ἁ 

‘ 

« >) ~ 5 wv 

ϑεολογιχῇ, λέγω δὴ Μετὰ τὰ φυσιχὰ ual ἐν τῷ ἐλάττονι ἄλφα, περὶ εὶ πον 

--΄ vod χαὶ σοφίας, περὶ ὃξ ἐπιστήμης χαὶ διανοίας χαὶ δόξης ἐν ταῖς λογιχαῖς 
\ , 5 ὧν ὌΧ - v Cie \ eer “4. 

ual φυσιχαῖς πραγματείαις. οὐδὲν δὲ γεῖρον ἴσως | ὀλίγα περὶ αὐτῶν 74! 
~ ~ ΄ ‘ 

ixety ἐν τῷ παρόντι. ἣ μὲν οὖν φρόνησις xat ἢ τέχνη περὶ πραχτὰ χαὶ 

ο΄ ὦ 

ΟΡΝΑ Ld = ER 76 

νοξχουξνα Se L χαὶ τὰ ξῷ FU 
7 aaa 

Ἂ , 4 ~ x ~ 

ν᾽ διόπερ εἰχότως χαὶ ἐν τῇ ἡϑιχῇ πραγμα- 

τείᾳ περὶ αὐτῶν διείλεχται. ἀλλὰ τῆς μὲν τέχνης ὥρισται χαὶ τὸ τέλος 
- a ‘ a 2 -- Lee Cr x ΄ , 0) ΄ peed 

χαὶ τὰ πρὸς τὸ τέλος" οὐδὲ γὰρ ws ἂν ὃ τεχνίτης βούληται, ἐπιτίϑησι τοῖς 
- \ AY > ~ 

τεχνητοῖς TH εἴδη, GAN ὡς H χρεία ἀπένειμεν: οὐδὲ γὰρ ἐν τῷ τεχνίτῃ ἐστὶν 

ov Φ wy (Or 
or οἷον ἂν ϑέλῃ ε ιτιϑέναι τῇ νηὶ ἣ τῇ χλίνῃ 7 τῇ οἰκίᾳ, GAN ὡς Ἷ χρεία 

50 ὥρισεν. ἣ μέντοι φρόνησις χαὶ τὸ τέλος ἔχει ἀόριστον χαὶ τὰ πρὸς τὸ τέλος 

ἄλλοτε ἄλλα λαμβάνεται. οἷον ἐβουλευσάμεϑα τοῖσδε πολεμῆσαι ἢ ἀπελϑεῖν 
Ἃ 

ἐν τῷδε τῷ τόπῳ, χαὶ οὐ πάντως ἐξέβη ἢ "τὰ ἢ ἢ διὰ ee 7, διὰ νόσον 
΄ 

ἢ διὰ χειμῶνα ἣ δι᾽ ἕτερα πλείονα. χαὶ τὰ πρὸς τὸ τέλος δὲ οὐ τὰ αὐτά" 

δυνατὸν γὰρ ἴσως χαὶ πεζεύοντα αὐτὸν χαὶ ὑποζυγίοις 7 ναυσὶ χρώμενον. 

25 καὶ ἐβουλευσάμεϑα μὲν πολλάχις ναυσίν, οὐχ ἐξέβη δέ. ταῦτα πάντα χαὶ 10 

ἐνδεχόμενα χαὶ τῶν ἐφ᾽ ἡυῖν. ἢ δὲ δόξα ἐπὶ πλέον ἐστὶ χαὶ τέχνης χαὶ 

φρονήσεως" ἐπεχτείνεται γὰρ χαὶ ΠΕΣ τῶν οὐχ ἐφ᾽ ἢ 
ϑεασώμεϑα τὴν σελήνην ἀπὸ συνόδου οὖσαν xal τὰ χέρατα ἔχουσαν ἀμβλέα, 

5 ‘ 

eee οἴον ἐπειδὰν 

v v ~ -ὠ aA 

φαμὲν ὅτι ὄμβρος ἄρα, χαὶ ὅσα περὶ τῶν διοσημειῶν γράφουσι. ταῦτα ds 
. 5 ~ ~ A , ~ Ale > ‘ 

30 ἐνδεχόμενα μέν, οὐ μέντοι τῶν ἐφ᾽ ἡμῖν. 7 δὲ διάνοια τῆς δόξης ἐστὶν 

ἐπὶ πλέον, διότι οὐ μόνον ἐπὶ τῶν Mice ἤτοι διαλεχτιχῶν συλλο- 
~ >) >I ~ , , = 

yropmy λέγεται ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ τῶν ἀποδειχτιχκῶν. ὅτι OF πάντες χέχρηνται 1d 

τῇ διανοίᾳ, ταὐτὸν δὲ εἰπεῖν τῇ συλλογιστιχῇ ἀγωγῇ, καὶ οἱ τεχνῖται χαὶ 

Ι χαὶ νοῦ om. R 2 χαὶ τέχνης ath. om. R σοφία a post σοφίας add. τὰ 

μὲν---μᾶλλόν ἐστιν ut p. 332,29 U 6 εἶναι, om. ott U 8 προὐϑείημεν δ᾽ ἂν καὶ 

ὑμεῖς ἃ 9. ἐν τῇ ez. πρ.] 2 4--18 11 zat om. Ra τῇ M. τ. φ.] A 1,2 

a p. 9939 sq. 14 πραχτιχὰ Ra 17 βούληται Z: βούλεται RUa 18 ἀπαιτεῖ a! 

ἐν yao R 19 ἐθέλῃ ἃ vat R 21 ἐβουλευσόμεϑα itemque vs. 25 a 

22 τῶδε om. Ra zai om. R νόσον] vé in ras. U 23 δὲ a: om. RU 

24 ὑποζυγίω Ra ἣ ἃ: xat RU χρώμενον ante ἢ colloc. a 25 πάντα 

ταῦτα ἃ 21 μέ “het χαὶ a: zat μέχρι zat R 28 an [ἀπὸ] συνοδεύουσαν 

29 post ὅτι add. οὐχ ἃ dpa ὕ 3: ἔσται Ra! διοσημεῖον Ra! 
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(« ἘΞ. 2 miele » τ id ὯΝ 2 af x ἌΡΡΕΝ 7 >) ΄ > \ = - 

at πράξεις, εἴρηται πολλάχις. ἢ ὃξ ἐπιστήμη εἴρηται ott οὐ μόνον ἐπὶ 74 
5 

τῶν μετὰ συλλογισμοῦ ἀποδείξεων λέγεται ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ τῶν ἄνευ συλλο- 

γισμοῦ, λέγω δὴ τῆς ὑπολήψεως τῶν ἀμέσων προτάσξων. ὥστε ταύτῃ 

hen oie 5} > Vv ~ > , ¢ ΡΣ ae ~ δι \ / 

5 λέγεται, ταύτῃ ἐπ᾽ ἔλαττον τῆς διανοίας ἣ ἐπιστήμη. νοῦν ὃξ χαὶ σοφίαν 20 
v 5 ΄ “ " > ΄ > ~ \ 

ἤτοι ταὐτὸν πάμπαν, ἣ εἴ τις ἀχριβέστερον διελεῖν βούλοιτο, τὸ ἀχρότατον 

ἣν ἢ τῶν 
Jet, \ ῳ Sa ~ > ry fies we? , ts ~ a \ , 

είων χαὶ νοητῶν εἰδῶν ἀντίληψις γίνεται, σοφία χληϑεῖσα οἱονεὶ σαφία 

~ ~ \ > ε ΄ 3 ~ - ~ , 2 τοῦ νοῦ καὶ οἷον 7, τελειότης αὐτοῦ, αὕτη χαλεῖται σοφία, xad 

τις οὖσα διὰ τὸ OY αὐτῆς τὰ ϑεῖα σαφῇ ἡμῖν γίνεσϑαι. τὰ yap ϑεῖα, ὡς 

10 αὐτός φησιν ὁ ᾿Αριστοτέλης, φανότατά τέ εἰσι χαὶ σαφέστατα, φανότατα 

μὲν διὰ τὴν ἑαυτῶν φύσιν (εἴδη γάρ ἐστι χαϑαρὰ ἄνευ ὕλης, ἄνευ δυνά- 

μεως ἐνεργείᾳ ὄντα), σαφέστατα δέ, ὅτι ἣ Ἰνῶσις ἡμῖν χατὰ τὰ εἴδη γίνεται" 2% 

διόπερ χαὶ ἢ ὕλη τῷ ἑαυτῆς λόγῳ ἄγνωστος ὡς ἀνείδεος, νόϑῳ CF λογισμῷ Ξ Ψ 

5 
is Φ ληπτή, ὡς 6 Πλάτων φησί, διὰ τὸ μὴ δύνασϑαι ἡμᾶς ἐπιβλητικῶς τὴν φύσιν 

15 αὐτῆς ἔχειν διὰ τὸ μηδὲν εἶδος ἔχειν. ὅσα οὖν ἐστιν εἴδη χαϑαρὰ ἄνευ 

ὕλης, ταῦτα δῆλον ὅτι φανότατά ἐστι χαὶ σαφέστατα. γίνεται ὃς ἡμῖν 

ἀσαφῆ, οὐ δι’ ἑαυτὰ ἀλλὰ διὰ τὴν ἡμετέραν ἀσϑένειαν. ὥσπερ οὖν χαὶ 

ὁ Fos (ὃς) φανότατός ἐστι χαὶ γνωριμώτατος μᾶλλον τῶν ἄλλων πάντων 80 

ἄστρων χαὶ πάντων τῶν ὄντων, ταῖς μὲν νυχτερίσι διὰ τὴν ἀσθένειαν τῇς 

20 ὁρατιχῆς δυνάμεως ἀόρατός ἐστι χαὶ ἀμυδρὸς ual μᾶλλον διάδηλα τὰ λοιπὰ 

τῶν ἄστρων, οὕτω δὴ χαὶ ἡμῖν τὰ ϑεῖα. ἐπεὶ οὖν σοφία τελειωϑείσῃ τῇ 
L ΄ὔ ΤΣ Ms £ wa Q./ ‘ aN tg Ae ats ΚΟΥ 

ἡμετέρα ψυχῇ παραγινομένη τῶν ϑείων τὴν ἀντίληψιν παρέχεται, ταῦτῃ 

τοι, ὅπερ εἶπον, χαὶ τούτου τοῦ ὀνόματος χεχλήρωται, οἷον σαφηνίζουσα 
~ Α ~ uv > 5 , x “- Vv ~ 

ἡμῖν ἃ πρὶν ἀσαφῆ ual ἄγνωστα εἶναι ἐδόχει. σοφίας μὲν οὖν ἐργὸν τοῦτο. 

tw or =< Φ cr oO ο ἢ τῶν ὅρων ἀντίληψις χαὶ τῶν ἀμέσων προτάσεων" διὸ χαὶ “ ἀρχὴν 3 

ἐπιστήμης ἔλεγεν εἶναι τὸν νοῦν, “ἢ τοὺς ὅρους γινώσχομεν᾽᾽"" τὴν γοῦν 
- ὉΠ - led 39 \ » 5 , an ~ ~ τὰ , 

τῶν δέχα χατηγχοριῶν εὕρεσιν οὐδενὶ ἄλλῳ ἀναϑετέον 7 τῷ νῷ, αἵτινες 

εἰσι πάσης ἐπιστήμης χαὶ παντὸς συλλογισμοῦ ἀρχαί. 

». 8909 Τὰ μὲν φυσιχῆς, τὰ δὲ ἠἡϑιχῆς ϑεωρίας υᾶλλον ἐστί. 

30 Φυσιχὴν οὐ λέγει τὴν περὶ τῶν φυσικῶν πραγμάτων διαλεγουένην, ἣν 

Ι πολλάκις] velut vol. XIII 2 p. 8,16 sq. post ἐπιστήμη add. ὡς Ra εἴρηται alt. ] 

p. 823,31 sq. ὅτι om. a 2.3 συλλογισμῶν a 5 νοῦν RU: νῦν a?: ἔστι al 

5.6 σοφία 7 al 6 ταυτὸ αὶ post πάμπαν add. τῇ ἐπιστήμῃ a 7 αὕτη ἂν 

χαλοῖτο ἃ 8 post χληϑεῖσα add. ἀπὸ τοῦ ἃ σαφία U: σοφία Ra 9 ἡμῖν 

σαφῆ ἃ 10 φησιν] Metaphys. α 1 p. 999}11] 11 post ἐστι add. xat U 

12 évépyetat U σαφέστατα δέ, ὅτι Z: ἡ δὲ RUa 19 ἑαυτοῦ R δὴ ἃ 

14 6 Πλάτων] Timaeus p. 52 Β post ἐπιβλητιχῶς add. τῇ φύσει ταύτης πλησιάσαι. 

ἢ μᾶλλον al 14.15 ἔχειν τὴν φύσιν αὐτῆς at 15 post ἔχειν alt. add. αὐτήν ἃ 

ἐστιν om. Ra! 16 ἐστι, χαὶ φανότατα a σαφέστατα, sed post ὅτι ἃ: sayy RU 

18 ὃς addidi 19 ἀστέρων a τῶν ἃ: om. RU ταῖς υὲν RU: ἀλλὰ ταῖς a 

20 δηλαδὴ Ral 20.21 τῶν λοιπῶν ἄστρων al 21 post οὖν add. ἣ a 

23 τούτου om. U 24 ἃ πρὶν Ua: ἅπερ Ra! τοῦτο om. R 25 ὅρων U: 

νοερῶν Ra 26 ἔλεγεν (scil. p. 88036) RU: ἐλέγομεν a ἢ χτλ Ὁ. ὁ ps bos 

27 detéov Ra 30 post φυσιχὴν add. ϑεωρίαν a λέγει, οὐ a 
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\ φυσιολογίαν, ah 

’, v > 

ἐστίν, 

χαλοῦυνν 

ὄντα φυσιχὰ 

p. 89b10 Ἢ 

σι 

εὐστοχία τοῦ 

δ Sem x Aa 

10 pata δῆλα. οἷον εἴ τίς 

χαὶ ἢ τοιαύτη ἐνέργεια Pe 

15 σίῳ διαλεγόμενον στοχάσεται 

“A 

γίνεται 

a δίγα τοῦ σχέψασθϑαι ἢ εὕρεσις τοῦ μέσου LY i ' 
; Jefe p.\ 

φησιν ἐρωτηΐ εις, οια 

POST. I 88. 34 [Arist. p.89)9. 10. 14] 333 

iv περὶ τῶν ὄντων OLAS? ἴομξ γὴν 740 

40 

, . 

ἢ ἀγχίνοια. χαὶ φησὶν 
o 

WM, τουτέστιν εὕρεσι 
Z Ξι at eat ee 

50S Op0s ey 

πτῷ χρόνῳ ἀντὶ 

γένηται. χαὶ 

τί ἢ Fei) 

~ Chk as > , Nias 
τοῦ ἡλίου δέχεται, δηλονότι px 50 

εὑρηχώς, ὁ τοιοῦτος rns χαλεῖται, 
2 ¢ ΄ "4 ΔΑ ἐστιν. ὁμοίως, εἴ τις ἰδὼν πένητα πλου- 

σ > ,ὔ 

ὅτι δανείσασθαι βούλοιτο, ὁμοίως 

ἀγχίνους ὃ τοιοῦτος. ὁμοίως, εἴ τις ἰδὼν δύο τινὰς φίλους χαὶ συμμύστας 

εὐθέως στοχάσεται Ot: τοῦ αὐτοῦ εἰσιν ἐχ ϑροὶ ἢ ἐρῶσι τοῦ αὐτοῦ ἥ τι 
τοιοῦτον. ἀγχίνους ὃ τοιοῦτος: τῷ γὰρ ὄντι τοιαῦται αἱ τῶν | πολλῶν ὁμώ- 74) 

νυμοι φιλίαι οὐδὲν τὴς ἀληϑοῦς φιλίας ἐπιφερόμεναι. ϑεῖον γάρ τι χρῆμα 

90 7, φιλία χαὶ ἑνοποιὸν χαὶ τὴν διχαιοσύνην, ὡς 6 [᾿λάτων φησίν, ἐπαναβε- 

βηχυῖα, εἴ γε διχαιοσύνη μὲν φιλίας δεῖται, φιλία ὃὲ διχαιοσύνης οὐ δεῖται " 
5» 0} ΄ sy \ ~ > \ ~ Ἂν ~ 

ἀλλ of πολλοὶ ψευδωνύμως τὸ πρᾶγμα μετέρχονται ἐχὕροὶ τῷ ὄντι μᾶλλον 
Vv 5 ~ 5 ~ ’, ~ , 

ὄντες ἤπερ φίλοι. τὴν τοιαύτην τῶν πολλῶν φιλίαν evtadDa φησιν 5 
? ὃ ᾿Δριστοτέλης. 

5: , \ wv Ἢ ¢ s 

25 p.89b14 [Πάντα yap αἴτια τὰ μέσα 6 ἰδὼν τὰ ἄχρα ἐγνώρισεν. 

Ὃ ἀγχίνους, φησίν, ἰδὼν τὰ ἄχρα ἐγνώρισεν εὐθέως πάντα τὰ 10 

υέσα, ἅπερ χαὶ τὰ αἴτιά ἐστι χαὶ τῶν ἄχρων συναγωγά. χαὶ διάγραμμα 
~ / 4 , X 4 > 

ἐφεξῆς τίϑησι, τίνα te τὰ ἄχρα χαὶ τί τὸ μέσον, ὃ ἐγνώρισε. σαφῆ δὲ τὰ 
, . YS ΄ ~ »» = 

λεγόμενα xal δὴ ἡμῖν εἰρηται. 

2 εἴτε alt. RU: ἣ ἃ 

χρόνου R 

τούτου Ua? γίνεται Ra! 

13 post ἀλλὰ add. zat ἃ 

17 στοχάσηται αὶ 

21 οὐ δεῖται RU: 

φησὶν add. 6 Ra 

20 ἑνωποιόν Ua 

οὐδαμῶς a 

27 χαὶ primum om. a εἰσὶ 

29 Φιλοπόνου, τῶν εἰς τὸ πρῶτον τῶν 

5 7 om. Ra 

τουτέστιν ---8 χρόνῳ om. U 

11 ἀποχρινεῖται ἃ: ἀποχρίνεται RU 

15 στοχάσηται R 

23 ἣ U 

ἐγνώρισεν post 27 συναγωγά colloc. U 

i, sed τὰν ἅπερ ἃ 

6 τοῦ μέσου post χρ. colloc. Ra 

9 ἵνα RUa?: ἐν w al τοῦ μέσου Ral: 
12 ἀπὸ R 

10 ἀγχίνοια τὸ τοιοῦτον ἃ 

φησιν 6 πλάτων ἃ ὁ Πλάτων] nescio ubi 
post τοιαύτην add. οὖν a 26 post 

εὐϑέως πάντα om. a 

zai alt. post ἄχρων colloe. U 

στέρων ἀναλυτιχῶν τοῦ ἀριστοτέλους, ‘Téhos subser. a 



APISTOTEAOYS ANAAYTIKQN YSTEPQN AEYTEPON. τὸν 

Ip ~ 5 aa 
Ev μὲν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ τῆς ᾿Αποδειχτιχῆς ἐδίδαξεν ὡς ἔστιν ἀπό 

δειξις, χαὶ τί ἐστιν ἀπόδειξις, χαὶ διὰ τίνων προτάσεων αὕτη γίνεται, ἔτι δὲ 
J ΄ \ 

χαὶ τ [ διαφέρ ει ὃ ἀποδειχτιχὸς συλλογισμὸς: τῶν ἄλλων συλλογισμῶν, χαὶ ὅτι 
\ 

ς 

υὲν τοῖς ἄλλοις συλλογισμοῖς ὃ μέσος αἴτιος ἣν τοῦ συμπεράσματος, οὐ μὴν οι ἐν 
δὲ χαὶ τοῦ πράγματος, ἐν δὲ τῷ ἀποδειχτιχῷ συλλογισμῷ ὁ μέσος αἴτιός ἐστι 5 

χαὶ τοῦ συμπεράσματος χαὶ τοῦ πράγματος. χαὶ λοιπὸν ἔδει διδάξαι χαὶ περὶ 

τοῦ μέσου, πῶς ἐστιν αἴτιος τοῦ πράγματος. χαὶ διὰ τοῦτο ἰδίαν διδασχαλίαν 

χαὶ περὶ τοῦ χατὰ τὴν ἀπόδειξιν μέσου ποιεῖται, ἐπεὶ χαὶ ὃ ἐν ἀρχῇ τοῦ 

10 βιβλίου περὶ τῶν τεσσάρων ζητημάτων λόγος οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἀλλ᾽ ἣ χατα- 10 

σχευὴ τοῦ δεῖν ζητῆσαι χαὶ ἐξετάσαι περὶ τοῦ χατὰ τὴν ἀπόδειξιν μέσου, 

ς ἂν χαὶ οὗτος μετ᾽ ἐπιστήμης λαμβάνηται" τεσσάρων γὰρ ὄντων χαϑόλου 

τῶν ζητουμένων ἐν Exciotw τούτων περὶ τοῦ μέσου ἐστὶν ἢ ζήτησις. χαὶ 

ἐπεὶ οὕτως ἀναγχαῖος 6 μέσος ἐστὶν ὡς ἐν παντὶ pee τ εἶναι 

15 τὴν ζήτησιν, ἔδει περὶ αὐτοῦ οὐ χατὰ πάρεργον εἰπεῖν ἀλλ᾽ ἰδίαν ποιῆσαι 

πραγματείαν. ἐπεὶ 6& ὁ μέσος ὅρος ἐν τῇ ἀποδείξει ὁρισμός ἐστι, χατὰ 
συμβεχηχὸς διδάσχει χαὶ περὶ ὅρου. χυρίως γὰρ διδάσχει περὶ ὁρισμοῦ ἐν 10 

~ ΄ a7 ~ \ \ ‘ , >] ~ ar 5 ΄ \ τῷ ἑβδόμῳ τῆς Μετὰ τὰ φυσιχὰ πραγματείας: ἐνταῦϑα GE οὐχ ὡς περὶ 
σ Ὁ ΄ 5 eure \ Jae, \ ΄ 

ὅρου διδάσχει ἀλλ΄ ὡς περὶ αἰτίου χαὶ μέσου. 

20 ᾿Επεὶ δὲ ἢ ἀπόδειξις ἀνάλυσις λέγεται, μέρος δὲ τῆς ἀποδείξεως χαὶ 
ἢ παροῦσα πραγματεία ὡς eek τοῦ μέσου τοῦ ἐν αὐτῇ διδάσχουσα, διὰ 

τοῦτο χαὶ ἢ παροῦσα πραγματεία ᾿Αναλυτιχὰ ἐπιγέ τ ἐπιγέγραπται 

& ᾿Αναλυτιχὰ τὸ πρῶτον πον τῆς ἀποδειχτιχῆς οὐχ ὡς τὰ πρὸ αὐτῆς" 
ταῦτα γὰρ ᾿Αναλυτιχὰ ἐπεγράφησαν ἀπὸ τοῦ τιμιωτέρου μέρους τῆς συλλο- 20 

A τιστιχῆς μεϑόδου. τιμιώτερον δὲ μέρος αὐτῆς τὸ σύνταγμα τὸ διδάσχον τῷ cr 

1 Tit. EF: om. ᾿Αριστοτέλους C: IOANNOY AAEZANAPEQ>Y EXHTHSIZ, ΕἸΣ TO AEY- 

πτι ἸῺΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΝΑΛΥΤΊΚΩΝ TOY ἈΡΙΣΤΟΤΈΛΟΥΣ a 2 ἐδείξαμεν ἃ 
3 χαὶ τί ἐστιν ἀπόδειξις om. ἃ δὲ om. a 9 6 post 10 βιβλίου colloc. a 

post ἐν add. τῇ C: τῇ ἐν a 10 λόγος ζητημάτων a ἡ ἃ 18 ζητημάτων ἃ 

14 οὗτος ἃ post ἐν add. ἀρχῇ ἃ 10 ἐστὶν ὁρισμὸς ἐν τῇ ἀποδείξει ἃ 11 χαὶ 

om. a yap superser. C 17.18 ἐν τῷ ἐβὸ. τῆς Μετὰ τ. pus. πρ.] c. L1O—12 

20 zai om. ἃ 21 τῷ ἐν αὐτῷ a 24 ἐπιγεγράφησαν ἃ 24, 20 ἀναλογι- 

στιχῆς ἃ 
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περὶ τῆς ἀναλύσεως τῶν συλλογισμῶν εἰς τὰ σχήματα" ἀναλύομεν γὰρ τὸν τῦν 

συλλογισμὸν εἰς τὰς προτάσεις χαὶ ταύτας εἰς τοὺς ὅρους, χαὶ λαμβάνομεν 

ὶ 
ς 

5 ~ ¢ ΄ b>) , ld > \ 

TOV μέσον χα erences εὑρίσχομεν ἐν ποίῳ σχήματι συλλελόγισται. εἰ γὰρ 
5 ~ , ~ 5 . ~ ¢ \ ~ 5 5 ~ ~ ~ 

ἐχεῖνα χάριν τῆς ἀποδειχτιχῆς, ὡς χαὶ exsivos ἐν ἀρχῇ τῶν τριῶν σχὴη- 
¢ ¢ , 5 , σ 

μάτων εἴρηχεν, ὥς ἣ σχέψις πο ἀπόδειξίν ἐστι, τὸ δὲ οὗ ἕνεχα τιμιώ- σι 

τερον τῶν ἕνεχά TOD, τιμιωτέρα ἄρα ἣ ἀπόδειξις τῶν πρὸ αὐτῆς. ἀλλ᾽ 90 

ἐπειδὴ εἶδος ἔστιν ἀναλύσεως, 2a) ὃ τὸ γνωστὸν ἀναλύομεν εἰς τὰς ἀρχὰς 
5» 

εἰ 
" > v a 

χαὶ τὰ αἴτια ἐξ ὧν τὸ εἶναι ἔχει χαὶ τὸ γινώσχεσϑαι, xa’ ὃ et ὃος τῆς ava- 

λύσεως ἣ ἀποδειχτιχὴ ἀναλυτιχὴ ὀνομάζεται (ἐξ ἀναλύσεως yap ἡμῖν αἱ 

10 ἀρχαὶ ταύτης εὑρίσκονται ἀπὸ τῶν Tulv προτέρων «-αἰτιατῶν ἀνιοῦσιν ἐπὶ 
\ ~ ΄ ΄ - 5) te ~ , τὰ τῇ φύσει πρότερα, ἤγουν τὰ αἴτια. πρῶτον yap γνωρίζομεν τῇ αἰσϑήσει 

ὯΔ Oo 

ὡς ἢ σελήνη ἐχλείπει' ἢ GF διάνοια ὕστερον ἀναψηλαφήσασα εὐρίσχει τὴν 
αἰτίαν: φησὶ γὰρ “ἢ σελήνη ἐχλείπει, τὸ ἐχλεῖπον ἀντιφράττεται, ἢ σελήνη 

ἄρα ἀντιφράττεται᾽. τοῦτο ἀνάλυσις Ex τῶν αἰτιατῶν ἰοῦσα ἐπὶ τὰ αἴτια. 30 
΄ ‘> ~ 2 2 Ἂ OY > 

15 εἶτα ἢ ἀπόδειξις ἐχ τῶν αἰτίων ἐπὶ τὰ αἰτιατὰ κάτεισιν" “ἢ σελήνη ἀντι- 
) ΄ CY , >) , ’% 

φράττεται, TO ἀντιφραττόμενον ἐχλείπει, ἢ σελήνη ἄρα ἐχλείπει᾽. χαὶ πάλιν 
» δι ew ‘ ~ ΄ CS: - \ ~ 

δρῶμεν τὴν γῆν σειομένην, χαὶ φαμὲν ‘ {7 σείεται, σειομένης δὲ πνεῦμα 

ἐν τοῖς χοιλώμασιν χαὶ σήραγξιν αὐτῆς ἀποχλείεται, ἐν τῇ γῇ πνεῦμα ἀπο- 

χλείεται᾽ " τοῦτο ἣ ἀνάλυσις. εἶτα ἢ ἀπόδειξις: “ἐν τῇ γῇ πνεῦμα ἀπο- 

90 χλείεται, πνεύματος ἀποχλειομένου σεισμὸς γίνεται, ἐν τῇ γῇ ἄρα σεισμὸς 

oy γίνεται), ἢ γοῦν διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν ἐπιγέγραπται ᾿Αναλυτιχά, ἣ διότι 

ἐν τῇ ἀποδείξει ὃ μέσος ὅρος τὸ χῦρος ἔχει, οὗτος δὲ ὁ μέσος ὁρισμός 35 

ἐστι τοῦ πράγματος, ὃ ὃὲ δρισμὸς ἐξ ἀναλύσεως εὑρίσχεται. ὁρῶν γὰρ 
τὸν ἄνϑρωπον ἀναλύω τοῦτον εἰς τὰ ἐξ ὧν ἣ φύσις αὐτοῦ συνίσταται, 

τ on ἤγουν τὸ λογικόν, τὸ ὕνητόν, τὸ vod ual ἐπιστήμης δεχτιχόν, χαὶ οὕτως 

λαμβάνων συνίστημι τὸν ὁρισμόν. [ἀνάλυσίς ἐστιν ἢ ἀπὸ τῶν μεριχῶν χαὶ 

yaw ἔχαστα ἐπὶ τὰ χαϑόλου ἄνοδος aypt χαὶ αὐτοῦ τοῦ γενιχωτάτου γένους. 
ἔστιν ἀνάλυσις χαὶ 7 ἀπὸ γνωστοῦ τινος εἰς τὰς ἀρχὰς χαὶ τὰ αἴτια ἐπά- 

vodos, ἐξ ὦν τὸ εἶναι ἔχει χαὶ τὸ γνωρίζεσϑαι: xa? ὃ σημαινόμενον τῆς 40 

80 ἀναλύσεως χαὶ ἣ ἀποδειχτιχὴ ἀνάλυσις λέγεται. ἀνάλυσίς ἐστι χαὶ ἢ ex 

τῶν αἰτιατῶν χαὶ ὑστέρων ἀναδρομὴ ἐπὶ τὰς ἀρχὰς χαὶ τὰ αἴτια, ἐξ ὧν 

τὰ αἰτιατὰ τὴν σύστασιν ἔχουσιν. εἴληπται δὲ 7 λέξις μεταφοριχῶς ἀπὸ 

τῶν ἀποδήμων καὶ ἀναστρεφόντων εἰς τὰ οἰχεῖα" χαὶ ἢ εἰς τὰ οἰχεῖα γὰρ 

ἀπὸ τῶν ξένων ἐπάνοδος ἀνάλυσις λέγεται. λέγεται ἀνάλυσις χαὶ ἢ ἀπὸ 
5 \ 35 τῶν συνθέτων ὁδὸς ἐπὶ ta ἁπλᾶ ἐξ ὧν συνετέϑησαν. ἔστι χαὶ συλλο- 

1 περὶ ἀναλύσεως τοῦ συλλογισμοῦ a 4 χαὶ οἴη. a “al ἐχεῖ conicio ἐν ἀρχῇ 

τῶν τριῶν σχ.] Anal. Pr.I 1 p. 24210 5 ἀποδείξεώς a ᾿ 6 τοῦ ἕν χάτου (sic) a 

dpa om. a 7 χαϑὸ--- 8. 9 ἀναλύσεως om. a 10 αἰτιατῶν om. ἃ 11. 12 αἰσϑήσει 

ὡς ἡ mrg. E! 11 σειομένη ἃ 18 χαὶ σήραγξιν om. ἃ 18.19 ἐν τῇ--ἰπο- 

χλείεται om. ἃ 21 ἤγουν a: 7 οὖν b 22 τὸ χῦρος ἔχει ὁ μέσος ὅρος (ἃ 

24 αὐτοῦ om. ἃ 26— p. 990,2 ἀνάλυσίς--- ὅρους seclusi 21 γένους om, ἃ 

28 post χαὶ alt. add. εἰς 30 ἡ ἀπόδειξις a 31 τῶν αὐτῶν a 32 ἔχει ἃ 

33 ἀναστραφέντων ἃ ΠΩΣ om. a 35 ἐπὶ τὰ ἁπλᾶ mrg. ΕἸ 5..p. 335, 1 δὲ 

συλλογισυοῦ a 
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Ytoudy ἀνάλυσις els τὰ σχήματα' ἀναλύομεν γὰρ τὸν συλλογισμὸν εἰς τὰς 

προτάσεις χαὶ τοὺς Fie 

PHILOPONI IN ANALYT. POST. II 1 [Arist. p. 8923] 

p. 8903. Τὰ ζητούμενα ἐστιν toa τὸν ἀριϑμόν. τῆν 

"Osa, φησίν, εἰσὶ τὰ 
τρόποι xa’ οὃς ἐπιστάμεϑα χαὶ γινώσχομεν. τέσσαρα δέ εἰσι τὰ ζητού- 

v \ ς ΄ 3 

μενα τέσσαρες ἄρα χαὶ οἱ τρύποι xa’ οὺς γινώσχομεν. ὥσπερ γὰρ τὸ 

σ 

Ν ΄ S58 , > ~ Cc , ΒΥ 5 

χαὶ τὰ γινωσχόμενα ταὐτὰ μέν εἰσι TH ὑποχειμένῳ, τῷ δὲ λόγῳ ἕτερα 
la 

τοὶ 

» 

a a R 
2) 
R Ὡς 

>) 
R 2 < RQ, "Soc 

. Ξ 

8 a R ἘΞ ἘΝ ἕ τ R x R ῳ 

πρόβλημα . χαὶ τὸ συμπέρασμα ταὐτὰ μέν εἰσι τῷ ὑποχειμένῳ. τ 
ςε 

ἕτερα (οἷον “ἥ ψυχὴ ἀϑαάνατος᾽ χαὶ 

γ 
Ω.) ΞΕ Dee ae ALS es s = eae ἘΩ͂Ν ‘ = a, 7 

Binua: ὅταν δὲ ἀποδειχϑῇ, λέγεται συμπέρασμα), οὕτω xat ta ζητούμενο 

evoy γέγονε γινωσχόμενον. χαὶ πάλιν μεταβαίνω εἰς 

τι χαὶ τὸ τί ἐστιν εἰσὶν ἀπλᾶ. τὸ ὃ 

ν 

\ 
! πρόβλημα ἐστι χαὶ συμπέ 

S 
R 

0 προβαάλληται εἰς ζήτησιν χαὶ αἰτῶμεν τοῦτο ἀποδεῖξαι, τ πρό- 

os το ary ra) ar Yebc a Aye = Levers, Fear io . | γα δον - wey ie? αγνοῶ Ot ὕεος ἐστιν Ἢ χέενταυρος, λεγέται ζητημα" ζητῶ Yap 
» o a. 7C σ » 4 

ἔστι φύσις ϑεοῦ 7 χενταύρου. ὅταν 62 μάϑω ὅτι ἔστι, πέπαυμαι τῆς 
> ΄ S ‘ “- 

τ ζητήσεως: τὸ γὰρ πρώην por ἀγνοούμενον χαὶ διὰ τοῦτο 
σ ‘5 , 

τερον αγνοούυενον 

γτού- τὸ 

΄ 

gels ζητῶ γὰρ τί ἐστι ϑεὸς χαὶ τί xévtavpos. χαὶ μαϑὼν χαὶ τοῦτο 

ταυμαι τῆς τηεήσεως; tie ae μοι γινωσχόμενον τὸ ζητούμενον. εἰς 
ς τέσσαρα τὰ γινωσχόμενα 

ταῦ Td. εἰσὶ δὲ ταῦτα 
\ σ 

‘ 

εἰ ze χαὶ τὸ τί "ἘΠ τὸ OTL £6 τι χαὶ TO ee τούτων ὃ 
σ » | A a ’ 

ὅ τι χαὶ τὸ διότι σύνϑετα. 

» 

. 

χεῖνα 20 

μὲν γὰρ περὶ ἁπλοῦ τινος χαὶ ἑνὸς ὅρου τὴν ζήτησιν 2 ate οἷον εἰ ἔστι 

ἥτησιν ἔχουσι" ζητοῦμεν γὰρ ἄρα ἔστι τι αἴτιον de’ οὗ τὸ 

πάρχει τῇ σελήνῃ, χαὶ εὑρόντες ὅτι ἔστι ζητοῦμεν 

ae a ΘΕ νη: τὸ ὅτι δὲ χαὶ 

ΐ 

’ ~ id \ νι >] \ 4 

τία τῆς ὑπάρξεως τῆς σελήνης. τὸ δὲ ὅτι χαὶ διὰ τί ἐπὶ συνϑέτου τ 
> 

ov Oo? = Q a a ἴω 

τὸ 

ἐστι τῶν ἐπὶ ἁπλῶν τὴν | See ey Ov- 

tepx γὰρ ἡμῖν xat γνωριμώτερα τὰ σύνϑετα, ὡς τῇ φύσει τὰ 

ὅτι εἰσὶ σύνϑετα προ, Sa τὰ ζητούμενα 
\ ες" ὁ γὰρ ἀριϑμὸς ἐχ συνθέσεως χαὶ πλήϑους 2% 

\ 

ονάδων συνίσταται, ὡς % δυὰς χαὶ ἣ τριάς. ἣ δὲ μονὰς ἁπλῇ ἐστι" χαὶ 

a λέγεται μοναδιχὰ χαὶ ἑνιαῖα. 
5 > > 

ἐστὶν 7 τόδε, ἤτοι τὸ ἐχλείπειν S "ἃ R <= 
— 

> 
Ὁ uN — aA 8) e o Ne τὶ Os εἰ aA [0] 

oOo 
° < aA Φ [Ὁ 

“τ σ 

ὲς Dy ee) τῇ σελήνῃ, τὸ ὅτι ζητοῦμεν. σημεῖον δὲ 

ζητοῦμεν τὸ ὅτι: εὑρόντες γὰρ τοῦτο οὐχέτι περὶ τούτου 

6 post ἄρα add. εἰσὶ a post yap add. zat a 7 tom. a 8 χαὶ συμπέρασμά 

ἃ 12 ἀγνοῶν ἃ 10 

tert. om. ἃ 19 εἶπον a 20 τ 

ott om. Ὁ post τί alt. add. ἐστι E nat 

—el a zai primum transposui: post ἐστι colloe. 
, 
t 

CEF: om. a τὸ quart. pune C διότι a Arist.: διατί ΟΕ 23 ὑπάρξεως, {οῖον 

τῆς éxhelbews) conicio τὸ ὃ 

24 ἄρα scripsi: ὅτι CEF 2 

. 
é— 25 τῇ σελήνῃ om. a συνϑέτου scripsi: σύνϑετα CEF 

6 δὲ om. a σύνϑετα a 27 προσέταξε a 28 yap 

superser. © 29 ὅτι CHEF: τί a τά om. ab ζητοῦντες Ὁ 81 ἡ alt. 
or om. CFa ood 7 E Arist.: om. CFa 94. immo ὑπάρχει 35 τοῦτο (ante ὅτι) ἃ 



10 

30 

PHILOPONI IN ANALYT. POST. II 1.2 (Arist. p. 8931. 88. 37] 3 

p. 89631 Ταῦτα μὲν οὕτως. τῆν 

XN σ \ A - 3 

Ἤγουν τὸ ὅτι χαὶ τὸ διὰ τί οὕτως ζητοῦμεν, ἤγουν ἐπὶ συνϑέτου τινὸς 
προβλήματος. σύνϑετον δέ ἐστι πρόβλημα τὸ ἔχον ὑποχείμενον χαὶ χατη- 
γορούμενον. 

“9 ) » = , » ΄ ΓΝ ie a = ~ bie | Payee \ tI) 

uvta ὃ ἄλλον τρόπον, ἤγουν ἢ δὲ ζήτησις τοῦ εἰ ἔστι χαὶ τί ἐστιν 

ἁπλοῦ γίνεταί τινος ὅρου καὶ Evds, οἷον εἰ ἔστι χένταυρος, ἣ τί 
΄ 

στι χένταυρος. 

5 ~ ’ > v ΄ 

p. 896338 Τὸ δ᾽ εἰ ἔστιν ἣ μὴ ἁπλῶς λέγ 

La ~ ν ~ h,' ind I ~ ν ’, Ἁ >) ‘ ~ 

Todto εἴρηχε διαιρῶν τὸ ὅτι ἀπὸ τοῦ εἰ ἔστιν" φαίνεται γὰρ χαὶ ἐπὶ τοῦ 
σ ~ X v ~ 5 . ‘ 

ὅτι ὅτι ζητοῦμεν τὸ τι αἴτιον τοῦ ἐχλείπειν τὴν 

} 
, \ A 

σελήνην. χαὶ φησὶν γ- a o- Ὡ [0] = 

ν “" 

ἐστι ζητοῦσιν, ἀλλὰ 
ν ν . bal , 

ὅτι ζητεῖ st ἔστι τι αἴτιον τοῦ ὑπάρχειν τὸ λευχὸν τῷ cea Ἢ Μὴ; 
»ν - Vv ») S ~ 

ὄντος τοῦ ἔστι προσχατηγορουμένου" ἐπὶ 6& τοῦ εἰ ἔστιν οὐ ζητοῦμεν εἰ 
c ΄ “ ) σ 

ἔστι τι αἴτιον τοῦ ὑπάρχειν τόδε τῷδε, ἀλλ᾽ ἕνα ὅρον λαβόντες, οἷον ϑεὸν 
; ~ 5 ’ >) ‘4 Vv ~ Vv 

ψυχὴν, ζητοῦμεν Ext τούτου εἰ ἔστι Dens 7 ψυχή, ὄντος tod ἔστι χατη- 
\ γορουμένου, xat εὑρόντες τοῦτο ζ ητοῦμεν τὸ τί ἐστι. 

bed Vv [Ὁ ’ ? \ ἘΣ ἘΞ = ‘ >I aid 5 ‘ bie ee 

on ἄνωϑεν τέσσαρα εἶναι ta ζητήματα xat διαιρήσας αὐτὰ εἴς τε 

τὰ ἁπλᾶ uot τὰ σύνϑετα νῦν πρὸς πλείονα σαφηνισμὸν τούτων ἐπιδιαιρεῖ 
v v ty ‘ , 

ταῦτα. χαὶ τὸ μὲν εἰ ἔστι χαὶ ὅτι ἔστι ταυτίζει χαὶ εἰς Sy τάττει, χαϑὸ 
΄ 

xat ἄμφω ἐὰν ἔστι τις αἰτία ζητοῦσι τοῦ πράγματος, χἂν τ o- [0] = Oo a a -- ἐξ ς 2 - εὶ = QR < 
ων ie Lape Fam x o ΄ A & ~ “᾿ ¥ ΓΝ fect v κ. nd 

ζητῇ ἕνός twos ὅρου ὑποχειμένου, vod 7 ψυχῆς, τὸ δὲ ὅτι ἔστι ζητῇ 

Ἀ 

’, , ΄ , , , 

αἰτίαν πράγματός τινος ἐν ὑποχειμένῳ ϑεωρουμένου, οἷον εἰ ἔστι τις αἰτία 

τῇ EOTL “at τὸ 
ἘΞ ~ Ἁ » ! ΄ ψ- μ᾿ - CATs ἍἋ a aes aa rN NX 

τοῦ τὴν ἐχλειψιν ὑπάρχειν τῷ ἡλίῳ ἣ τῇ σελήνῃ. τὸ δὲ 

διὰ τί πάλιν ταυτίζει, χαϑὸ τὸ μὲν τί ἰισμὸν τοῦ πραγ- 

μαᾶτος, τῆς ἐχλείψεως αὐτῆς xa’ ἑαυτὴν ληφϑείσης, τὸ Ἃ διὰ τί λαμβάνει 

τοῦτον τὸν ὁρισμὸν μέσον ὅρον ἐν τῇ ἀποδείξει τοῦ διὰ τί ἢ σελήνη ϊ il | NY 
> , NP Gace " ΄ -: ΄ > \ oe ως 
ἐχλείπει. ἅμα & xat δείκνυσιν ὅτι ta τέσσαρα ζητήματα εἰς τὴν ἀπό- 

δειξιν χρησιμεύουσι: πάντα γὰρ τὴν αἰτίαν ζητοῦσι" τὸ δὲ αἴτιον τὸ μέσον 

ἐστί. συλλογίζεται οὖν ἐν πρώτῳ σγήματι οὕτως: ἐν πᾶσι τοῖς ζητου- ‘ Colt -ἢ 
‘ l4 3 , 3 

μένοις τὸ αἴτιον ζητεῖται: τοῦτο δὲ τὸ μέσον ἐστίν: ἐν πᾶσιν ἄρα τοῖς 

ζητουμένοις τὸ μέσον ἐστίν. | 

45 

50 

2 τὸ alt. om. EF διότι a ἤγουν om. a 2. ὃ προβλήματός τινος E 

6 ἐπὶ CEF: μὴ a 10 ζητούμενον, om. alt. ὅτι a τοῦ ἐχλείπειν --- 12 att 
iterat a 11 zat εἰ E 12 to λευχὸν 

add. μὲν a Arist. (om. dM) 18."Avwtev δείξας ὅτι page εἰσι ta ζητούμενα a 

ante ὅτι add. τὸ a 22 (οἷον) νοῦ conicio Cnty alt. F: ζητεῖ CEa 

οἷον --- 24 σελήνῃ om. a 24 χαὶ CEF: 7 a 25 post διατί add. ἐστι a 

ζητούμενα a 29 πάντως a 

Comment. Arist. XIIT 3. Philop. in Anal. Post. Ἢ 22 

tov 

14 ὑπάρχειν om. ἃ 17 post ὅταν 
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Διὰ μὲν tod ἐπὶ μέρους ἐδήλωσε ta σύνϑετα ζητούμενα προβλή- 

ματα διὰ τοῦ ὅτι" τὰ γὰρ σύνϑετα διαιροῦνται εἰς ὑποχείμενα χαὶ xaty- 

Ἰορούμενα χαὶ μερίζοντα!. ἣ ἐχάλεσεν ἐπὶ μέρους τὰ σύνϑετα, διότι ἢ σύν- 

5 ϑεσις μεριχεύει τὸ πρᾶγμα. ἣ γὰρ οὐσία ἢ γενιχωτάτη λεγομένη χαὶ ἐπὶ 10 

σῶμα, μεριχεύεται χαὶ a or 
5 ~ \ ~ 3 ~ > ΄ 

ὧν αἰσϑητῶν χαὶ νοητῶν οὐσιῶν, εἰ προσλάβοι 
IEG ‘ Ἢ , “ YW 

atovyTal οὐσίαι ἢ Eu- Q, πὶ μόνων τῶν αἰσϑητῶν λαμβάνεται: ἐπεὶ dé 
nee > “oy = nl el yes eed i. 2 59 Sean ΄ 
Ψυχοί εἰσιν 7 ἄψυχοι, προσλαβοῦσα τὸ ἔμψυχον ἐμεριχεύθη ἐπὶ μόνων 

/ 

ι 

> - 
ε 
~ μψύχων: ef δὲ TO λογιχόν, ἔτι μεριχεύεται. διὰ δὲ τοῦ ἁπλῶς 

10 ἐδήλωσε τὸ ἁπλοῦν πρᾶγμα. οὗ τὴν αἰτίαν ζητεῖ τὸ εἰ ἔστιν. 
» Sane, ~ > / \ , nn Ve 

, ἤγουν αἰτία tod ἐχλείπειν τὴν σελήνην ἣ αὔξειν, - 

5 \ ν 

πὰρ ἐστι τ 
-“ ~ \~ a. ~ oi ar S27, CE σ > , 

ζητοῦμεν. ἁπλῶς δὲ ζητεῖς εἰ ἔστι τις αἰτία ἑνός τινος ὅρου, οἷον τίς 

ἐστιν αἰτία τοῦ εἶναι σελήνην ἣ νύχτα. 1ὅ 

p.9029 Τὸ γὰρ αἴτιον τοῦ εἶναι μὴ τοδί. 

> Vv 

15 "Hyouv τὸ ζητεῖν ef ἔστι τις αἰτία τοῦ εἶναι μὴ τόδε 7 τόδε, 
ν 

ν 
» . , , o Jay) ΤΕΥ Ὁ) ΄ ~ ~ 5 ,ὔ ΄ , σ ΄ 

χοῦν μὴ σύνϑετοόν τι. GAN ἁπλῶς ξητειν οὐσιᾶν EvOS τινος ὁροῦ ὑπο- 20 

χειμένου, ἤγουν γῆς 7 ἡλίου, εἴτε μὴ ἁπλῶς ζητεῖς αἰτίαν ἑνός τινος 

ἁπλουστάτου ἀλλά τινος ϑεωρουμένου ἔν τινι ὑποχειμένῳ ἢ xa? αὑτὸ 

ἢ χατὰ συμβεβηχός, τουτέστι συνθέτου τινός, τὸ μέσον ἐστὶ τὸ ζητού- 

90 μένον. 

Ν » 

p. 90213 Τὸ δὲ τὶ ἔχλειψιν. 
fa ἘΝῚ \ a ~ Ν 7, \ ΄ A ΄ ΄ ? 

To τὶ δηλοῖ τὰ συμβεβηχότα xat πάϑη ta ὑπάρχοντα ἔν τινι" οἷον 

ἢ ἔχλειψις ἐν τῇ σελήνῃ ϑεωρεῖται χατὰ συμβεβηχός, τὸ δὲ σφαιριχὸν 

σχῆμα xa’ αὑτό. τὸ ὃξὲ ἢ ἐν μέσῳ ἣ μή; τοῦτο δηλοῖ ὡς apa γε 

τις αἰτία τοῦ εἶναι τὴν γῆν μέσην ἣ οὐχ ἔστι; χέντρου γὰρ λόγον 
ΣΤ a ain Ἐν τ τη αν τὸν a ee \ “Oyke ἢ πέχει" xa ἧς γῆς τὸ μὲν αἰσϑητὸν xatyyopettar xata συμβεβηχός, τὸ 

ἐν τῷ μέσῳ εἶναι τόπῳ xa αὑτό. χαὶ πάλιν τῷ τριγώνῳ ὑπάρχει τὸ 

τῷ σι 

ων ὡς 

a a - 

[Ὁ (η΄ 

, 

χει γὰρ τὰς τρεῖς γωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας xa adto- ᾿ 

ἴσον zat}? αὑτό" 
δὴ ΙΝ » x Se NYE Nie Signs, ἐπ ΔΝ Ἣν» ΩΝ we ΣᾺ » 

TO OF ξχξιν TAS 009 πλευρὰς ἀνισοὺς, γοῦν μειςοὺς τὴς μιᾶς, χατᾶ συυ- 35 

S 

30 BeByxds. συνηρίϑμησε 68 ταῖς οὐσίαις τὸ τρίγωνον ὡς μαϑηματιχὴν οὐσίαν" 

τῶν γὰρ οὐσιῶν αἱ μέν εἰσι νοηταί, ὡς 6 νοῦς χαὶ ἢ ψυχή. αἱ δὲ αἰσϑη- 

τιχαί, ὡς ὃ Σωχράτης χαὶ ὃ Πλάτων, at ὃὲ διανοηταί, ὡς τὸ τρίγωνον 

ν πᾶσι τοῖς ζητήμασι τὸ μέσον (ἢν 
Le va ~ fa 

χαὶ τὸ τετράγωνον. ἔδειξε γοῦν ὡς 

ὁ διὰ δὲ τοῦ ἁπλῶς, τὰ ἃ yap seripsi: δὲ libri 4 ἡ CEF: ἃ καὶ ἃ 

6 χαὶ νοητῶν om. ἃ εἰς C 

χαὶ ἃ αἰσϑητιχαὶ EF 

11 ἔστι τι CEF: ἐστιν ἣ μὴ ἐστί τι ἃ Arist. 12 ξητεῖν a 

15 τὸ CEF: tod a 

χαὶ ἃ 24 7 prius CEFa (Ad): ef Arist. 

27 χαὶ πάλιν ---8 ἴσας χαῦϑ᾽ αὑτό om. a 

προσλάβη F: προλάβοι ἃ 7 αἱ CEF: 

8 aute ἐπὶ add. ὅτι C: ἔτι ἃ 
13 ἐστιν om. E 

22 post πάϑη add. 

7.8 ἔμψυχαί a 

ἢ τόδε Om. ἃ 21 lemma om. EF 

25 χενταύρου (quod correxit Ὁ) a 

vd TO prius om. a 
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ζητεῖται. ἀπορήσειξ δ᾽ av τις’ ἐπειδὴ τῶν Cie ey τὰ μέν εἰσιν ἁπλᾶ τῦν 

τῶν συνθέτων χαλῶς ἂν λέγοις τὸ μέσον ζητεῖσϑαι. 
b} ~ \ , ὯΝ 

εἴ γε πᾶν μέσον μεταζὺ δύο ἄχρων ἐστί, τὸ δὲ σύνϑετον διαιρεῖται εἰς 40 
΄ 

600 ὅρους. τόν τε ὑποχείμενον χαὶ χατηγορούμενην, ὧν μεταξὺ δυνατόν ἐστι 

5 μέσον λαβεῖν: ἐπὶ δὲ τῶν ἁπλῶν ζητημάτων, ἐφ᾽ ὧν ζητεῖται ἢ αἰτία ἑνός 

τινος ὅρου. πῶς ἐστι δυνατὸν μέσον λαβεῖν ὅρον; χαὶ φαμὲν ὅτι ἐπὶ μὲν 

τῶν ἁπλῶν οὐσιῶν, ἤγουν τῶν νοητῶν τῶν ἄνευ ὕλης ϑεωρουμένων, ὡς 

ἔστιν ὁ νοῦς χαὶ ἢ ψυχή. ἐπὶ τούτων τὸ εἶδος, ἤγουν 6 ὁρισμός, οὐχ ἄλλο 

τί ποτέ ἐστι παρὰ τὸ ὁριστόν. (οἷον) δρισμὸς τοῦ νοός ἐστι ᾿ δύναμις ψυχῆς 
“10 ἀντιληπτικὴ τῶν ϑείων χαὶ νοητῶν - οὗτος γοῦν 6 ὁρισμὸς xual ὃ νοῦς 45 

ταὐτά εἰσι. χαὶ εἰ ταὐτὰ χαὶ ἕν, πῶς δυνατὸν λαβεῖν μέσον ὅρον αὐτῶν: 
68 τῶν συνθέτων χαὶ μετὰ ὕλης ϑεωρουμένων, οἷόν ἐστιν 6 ἀἄνϑρωπος. 

εἰ χαὶ ὁ ὁρισμὸς αὐτοῦ, τὸ ζῷον λογιχὸν ϑνητόν, συντέταχται τῷ ἀνθρώπῳ 

uni ἐν αὐτῷ ϑεωρεῖται, ἀλλ᾽ οὖν ἐστι δυνατὸν χεχωρισμένως τοῦτον λαβεῖν, 

15 xat ὅτε χεχωρισμένως ληφϑῇ, ἕτερός τις δοχεῖ παρὰ τὸν ἀνϑρωπον. χαὶ 

διὰ τοῦτο ἐπὶ τῶν τοιούτων ἐστὶ δυνατὸν μέσον ὅρον ληφϑῆναι τὸ αἴτιον. 
ἄλλως τε γνοὺς χαὶ αὐτὸς ὡς ἀδύνατόν ἐστιν ἐπὶ τῶν ἁπλῶν οὐσιῶν, νοῦ 50 

τε χαὶ ψυχῆς, μέσον ὅρον ληφϑῆναι, τούτου χάριν παραδείγματα ἔλαβε χαὶ 

τῶν τεσσάρων πάϑη τινὰ χαὶ γυμνάζει τὸν λόγον ἐπ᾽ αὐτῶν, ἔνϑα χαὶ 

20 δείχνυσι τὸ αὐτὸ εἶναι τὸ τί ἐστὶ χαὶ τὸ διὰ τί. εἰ γὰρ χαὶ ἕτερά εἰσι 

α 
\ ’ 

τὸ τί ἐστι χαὶ τὸ διὰ τί, χαῦὸ τὸ μὲν ζητεῖται ἐπὶ ἁπλοῦ τὸ δὲ ἐπὶ συν- 

ϑέτου, ἀλλὰ ταὐτὰ μέν εἰσι τῷ ὑποχειμένῳ, τῷ OF τρόπῳ τῆς χρήσεως 
A 3 

μὲν yap ἐχλείψει πάϑει οὔσῃ τῆς σελήνης ϑεωρεῖται χαὶ τὸ τί 2 © 1 [0] o R o ~~ 

"ἢ A s A Μ' ’ Ὧν » ~ , ‘ ~ , 

χαὶ τὸ διὰ τί, χρώμεϑα δὲ τούτοις, τῷ! τί. χαὶ ᾿ τῷ διὰ τί, 

95 ἄλλως. εἰ μὲν λάβωμεν τὴν ἔχλειψιν αὐτὴν xa? αὑτήν, ζητοῦμεν τί τὸ 
‘ ! ‘ 

» ~ 2 ΄ ΄ ~ 

αἴτιον τῆς ἐχλείψεως, xal φαυὲν στέρησις φωτὸς τῆς σελήνης ὑπὸ 
> Sp ~ ~ > . oy αν; ΄ ΄ - 5 

αντιφρᾶςεως της γῆς. Cl (aS ξητοι ωξν ει 7 ἐχλειψις υπάᾶάρχε' τῃ GEAT YT), 

ί 
ν ΦΧ SG , ΄ , 

ἤγουν διὰ τί ὑπάρχει, λαμβάνομεν μέσ 
ν ᾿ » , 

{ v ὅρον τὸ τι ἐστιν, γοῦν τὴν OTE- 9 
~ ~ 5 A , ΄ ΄ ~ ~ 

ρησιν τοῦ φωτὸς τῆς σελήνης τὴν γινομένην ὑπὸ τῆς ἀντιφράξεως τῆς 77>. 
ς 

80 ὡσαύτως χαὶ 7 συυφωνία πάϑος ἐστὶν ἐν ὀξεῖ 7 5 
i ͵ 

le 

φϑόγγῳ xat βαρεῖ ϑεωρού- 5 
' 

ἢ sy x ~ Lae) , > > 
evov. πλὴν εἰ μὲν ζητεῖς τί ἐστι συμφωνία, ἐρεῖς λόγος ἀριϑμῶν ἐν 

oe 
, > » (4 es) , 

€& E€Ottly cy ἀριϑυνοῖς De ὡρούμενος ο ξπι- 
- 

cet xat βαρεῖ. * * *% & λόγος 

τριτος, ὁ ἡμιόλος χαὶ ὃ διὰ πασῶν. διὰ πασῶν δὲ λέγω τὸν διπλασίονα λόγον. 

ὅταν ὃ βαρὺς φϑόγγος δὶς περιέχῃ τὸν ὀξύν. τὸν ἐπίτριτον δὲ ἔχει λόγο τ 4) fe Quoyyos $ περιξχ τὸ ξὺν. TOV € τριτ DE ἔχ \O7 OY, 

\ 

35 ὅταν ὅλον ἔγῃ tov ὀξὺν χαὶ τὸ τρίτον αὐτοῦ. ἢ 

2 post ἂν τῷ ee a λέγης Fa 6 ὅρου (post eta) E 9 τὸν ὁρι- 

σμόν ἃ οἷον addidi ante ψυχῆς add. τῆς ἃ 12 συνϑέτων CEF: σωμάτων a 

ὅλης ἃ 13 ὁ οἴη. ἃ 14 δύνατόν ἐστι E χεχωρισμένως post ϑεωρεῖται colloc. 

E: χεχωρισμένον a 15 χἂν ὅτι χεχωρισμένος a ἑτέρα ἃ τι Εὶ 

16 τούτων ἃ I7 ἁπλῶς ἃ 18 παραδείγματος ἃ 20. 21 εἰ γὰρ --- διὰ τί 

om. ἃ 23 πάϑει seripsi: πάϑος libri οὔσης ἃ 24 post zat alt. add. τῷ ἃ 

21 ἣ om. a 29 τῆς alt. om. a OL λόγῳ ἀριϑμῷ a 31.32 ἐν ὀξεῖ evan. Τὸ 

32 lac. indicavi; supple εἰ δὲ ζητεῖς διὰ τί συμφωνεῖ τὸ ὀξὺ τῷ βαρεῖ, ἐρεῖς διὰ τὸ λόγον 

ἔχειν ἀριϑυιῶν τὸ ὀξὺ χαὶ τὸ βαρύ ϑεωρούμενος om. KE o4 δὶς om. a 

περιέχει καὶ δὲ om. ἃ 
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10 

30 

90 

Thy 5 “ Nw ~ , ΄ ΄ > \ ~ =n 

Ote δέ ἐστι τοῦ μέσου ἢ ζήτησις, δῆλόν ἐστι χαὶ ἀπ᾽ αὐτῆς 76% 
τῆς ἐναργείας, ἤγουν τῆς αἰσϑήσεως. ἐπὶ γὰρ τῶν ἐπιστητῶν πρ ΚΠ ΤΟΥ 
(ἐπιστ τ ὃέ φημι τὸ τὴν σελήνην ἐχλείπειν), ἐφ᾽ 

(οὐχ) ἔστιν αἰσϑητόν. ἤγουν διὰ τῆς αἰσϑήσεως γνωριζόμενον, ζητοῦμεν 

ἐ 
\ , Vv 7 “ω 5 ΄ ΄ - ~ 

πὶ τούτων, ἐὰν ἔστι τι αἴτιον τῆς ἐχλείψεως, ὡς πόρρω χατοιχοῦντες τῆς 

>] 

ἐπ 

ὅσων τὸ μέσον αἴτιον 

. x , > ~ ‘ > \ ΄ - 

σελήνης χαὶ διὰ τοῦτο μὴ ἠσθημένοι χαὶ δρῶντες τὸ αἴτιον ταύτης" 
οὐ γὰρ ὁρῶμεν πῶς 7% σελήνη Be χαὶ παρεμποδίζεται ὡς μὴ 

δέχεσϑαι τὰς τοῦ ἡλίου ἀχτῖνας. εἰ δ᾽ ἦμεν ἐπὶ Pi: σελήνης, ὡρῶμεν 
2” ἐζ ἂν πῶς ἀντιφράττεται ὑπὸ τῆς γῆς, χαὶ οὕτως οὐχ ἂν ἐζητοῦμεν εἰ γίνεται 

σ e » > > ~ 

| ἔχλειψις ἢ μή, GAN ἅμα δῆλον ἂν ἦν, ἤγουν dua τῷ ἰδεῖν, πῶς 

etnesouea τῷ χώνῳ ἀντιφράττεται ual παρεμποδίζεται δέχεσθαι τὰς τοῦ 
5 X , 

ἡλίου ἀχτῖνας. ἐγνωρίζ Couey ay χαὶ το αἴτιον. 

‘ ~ ΄ \ \ 

p- 90228 “Ex yap tod αἰσϑάνεσϑαι χαὶ τὸ χαϑόλου. 

οὗτο λύσις ἐστὶν ἐνστάσεως. ἴσως γάρ τις ἠπόρησεν, εἰ ἢ ἔχλειψις 

ἧς σελήνης ἐστὶ πρᾶγμα ἐπιστητόν, τὸ δὲ ἐπιστητὸν᾽ χαὶ αἰσϑητόν εἰσιν 

ἔτερα, ὡς χαὶ ἢ ἐπιστήμη χαὶ ἢ αἴσϑησις, πῶς τὴν ἔχλειψιν ἐπιστητὴν 

οὖσαν φὴς εἶναι χαὶ αἰσϑητήν; φησὶν οὖν: οὐ λέγω τὴν χαϑόλου ἔχλειψιν 
/ ἣν ἀεὶ γινομένην διὰ thy ὀντίφραξιν αἰσϑητήν, adh αἰσϑητὴν λέγω ἔχλειψιν 

~ ΄ > \ ~ Ὁ ae rq v ~ 5 ΄ 
ν νῦν ὁρῶ γινομένην. éx γὰρ τοῦ αἰσϑάνεσϑαι, ἤγουν τῆς αἰσϑή- 

σεως, χαὶ τοῦ πολλάχις ἰδεῖν τοῦτο γινόμενον ἐπισυνάγεται ἡμῖν 7 τοῦ 
Q/ Yd is \ \ σ ec ~ Oo ~ 5 , id , 

χαϑόλου εἴδησις. 7 μὲν γὰρ ὅρασις ὁρᾷ ὅτι νῦν ἀντιφράττεται ἢ σελήνη 

χαὶ ἐχλείπει: ἐχ δὲ τούτου τοῦ μεριχοῦ, ὃ πολλάχις εἴδομεν γινόμενον, ἐπε- 
rc 

χαι ἀεὶ yivetat διὰ τὸν λόγον τῆς ἀντιφράξεως. 

p. 90231 Ὥσπερ οὖν λέγομεν, τὸ τί ἐστιν εἰδέναι. 

a 4 σ ΄ \ S730 \ \ \ \ 9 Ν σ Τουτέστιν οὕτως λέγω τὸ αἰσϑητὸν καὶ τὸ ἐπιστητὸν ταὐτὰ ὥσπερ 

χαὶ τὸ τί ἐστι χαὶ τὸ διὰ τί ταὐτά. ws γὰρ τὸ τί χαὶ τὸ διὰ τί ταὐτὰ 

υέν εἰσι τῷ ὑποχειμένῳ τῷ δὲ λόγῳ χαὶ τῷ τρόπῳ τῆς eae ἕτερα, 
ὡς ἐπὶ τῆς Ἐπ ως Leas ἰδεῖν χαὶ ἄμφω ve ΠΟ pee (εἰ γὰρ τὴν ἔχλει- 

dw Aa ue αὐτὴν xa) αὑτήν, γνοίης ἂν thy φύσιν αὐτῆς διὰ τοῦ τί ἐστιν" 

εἰ 6& θεωρεῖς ταύτην ἐν τῇ σελήνῃ ὑπ aie δειχνύεις τοῦτο διὰ τοῦ 
= 

διὰ τί μέσον λαβὼν ὅρον τὴν ἀντίφραξιν), οὕτως χαὶ τὸ cae χαὶ TO 

ἐπιστητὸν ταὐτά εἰσι τῷ ὑποχειμένῳ τῷ δὲ λόγῳ ἕτερα. ἄμφω γὰρ ἐπὶ 

τοῦ ἐχλείπειν τὴν σελήνην ϑεωροῦνται: τὸ γοῦν ἐχλείπειν τὴν σελήνην 

αἰσϑητὸν 

2 

ἢ 

] 

> ἐνεργείας a τῶν αἰσϑητῶν a 5 αἴτιον om. ἃ 4 οὐχ addidi 

ἣ γῆ ἃ 8 ὁρῶμεν ἃ 10 ἡ om. ἃ 11 χώνω CEF: χενὰ ἃ 

Ἱένετο ἡμῖν ἢ χαϑόλου ἐπιστήμη, ἤγουν ὅτι πᾶσα ἔχλειψις τῆς σελήνης 2 

10 

15 

20 

μὲν γίνεται, εἰ λάβοις τὴν νῦν γινομένην ἔχλειψιν, ἐπιστητὸν δέ, 85 

εἰσιν CEP: ἐστιν a 16 post ἡ alt. del. ἔχλειψις C 17 ons ΟΕ; φασιν a 

τοῦ CHEF: τοῦτο a ἡμῖν --- 21 ἀντιφράττεται om. a 27 τὸ quart. om. Ο /P- 

αὐτὴν (post φύσιν) Ὁ 81 δὲ post ϑεωρεῖς ἴῃ mrg. E διὰ om. a 

λάβης Ε 



σι 
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~ , ~ , % 

et τὴν χαϑόλου χαὶ det γινομένην. τοῦτο ὃδέ, ἤγουν τὸ ταὐτὰ εἶναι τὸ 76V 
τί χαὶ διὰ τί, εἴτε λάβῃς τι τῶν ἁπλῶς ὃ ξωρουμένων χαὶ μὴ ὑπαρχόντων 

ἐν ἑτέρῳ. ἤγουν τῶν xa αὑτὸ ὑφεστώτων, ὡς ὃ νοῦς χαὶ 7 φυχή, εἴτε 

λάβῃς τι τῶν ὑπαρχόντων ἐν ἄλλῳ χαὶ ϑεωρουμένων, ὡς 7% ἔχλειψις ἐν Pal ᾿ ᾿ ' ' ’ ἰ τ 53 

τῇ σελήνῃ χαὶ τὸ δύο ὀρϑαὶ ἐν τῷ τριγώνῳ, ἤγουν τὸ ἔχειν τὰς τρεῖς 
, > ~ Vv ¢ ΄ ~ \ b) - γωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας. ὡσαύτως χαὶ τὸ μεἴζον χαὶ ἔλαττον ἐν τῷ 

- 

᾿ 

΄ ς \ Q7 \ lo ἂν τη ~ 

τριγώνῳ at γὰρ δύο πλευραὶ μείζους εἰσὶ τῆς μιᾶς. 40 

or τῷ Σ a Wye a C4 HuUeVO ζ “.24τ:τ: p. 90235 TL μὲν οὖν πᾶντα τὰ ζητούμενα μέσου ζήτησις. 

Ae σ Eee Ey (BAe Cae ee eB ταν " ~ Pb SY Actéas, ὅτι ual τὰ τέσσαρα ζητήματα περὶ τοῦ μέσου ζητοῦσι, ζητεῖ 
at περὶ τοῦ ὅρου, εἰ δυνατόν ἐστιν ἀποδείχνυσϑαι ὡς τόδε ἐστὶν δρισμὸς 

- , ~ ~ » ~ » ΄ὕ΄ 

TODOS, χαὶ TES ὃ τρόπος τὴς ἀναγ Ογὴς, ἤγουν χαὶ TOS αναάγονται st 

Η͂ Se theses i \ vies σ \ ΄ > \ ¢ ΄ \ τὴν ἀπόδειξιν, χαὶ τί ἐστιν ὅρος, χαὶ τίνων ἐστὶν ὁρισμός. πρὸ ὃ 
- ~ Vv. ~ ~ ΄ 

τοῦ ζητῆσαι περὶ τούτων ὧν εἴπομεν διαπορεῖ πρῶτον εἰ ταὐτόν ἐστιν 
ε Η ‘ ΡΝ ταν se a2 \ AT Ὁ > ΄ ΄ Ya > ὁρισμὸς χαὶ απόδειξις χαὶ ὁριστὸν χαὶ ἀποδειχτόν. ζητήσειε δ᾽ ἄν τις, εἰ 

~ ΄ * ~ , , 

περὶ τῶν ζητημάτων ἐζήτει xat tod μέσου, τίνος χάριν 

ζητεῖν περὶ ὁρισμοῦ χαὶ ὀριστοῦ ual ἀποδείξεως ual ἀπο 
\ δ cape ᾿ 4 ΄ ieee NSS mgt awe ν \ , ΠΝ ΄ εἰσιν ἣ ἕτερα. χαὶ φαμέν, ὡς ἐπειδὴ προσεχῶς εἴρηχε τὸ τί χαὶ διὰ τί 

< > al ἴω [ὩΣ] [Ὁ] τὰ ran < 
> N ~ \ AS \ ΄ ΄ QV gh ΄, 

TAUTOY, δηλοῖ OS τὸ τι ξστι τὴν ἡρίσψον, TO OS GLA TL τ 
9 

Ss 0) co 

ὥς“ ὧν N- 

wy τις ὑπολάβῃ ταὐτὸν εἶναι τὸν ὁρισμὸν ual τὴν ἀπόδειξιν, τούτου χάριν 
2 >) 

ἡναγχάσϑη διαφορὰν δοῦναι πρῶτον τούτων. ἀνέδοχιυΞ τὸ χαϑολι- i i ‘ ‘ ‘ ‘ ἴω ω os Cay 

χώτερον, εἰς τὸν συλλογισμόν. εἰ yap δείξει ὡς ὁ δρισμὸς χαὶ 6 συλλο- 
topos εἰσιν ἕτερα χαὶ τὸ ὁριστὸν χαὶ τὸ συλλογιστόν, ἀνάγχη λοιπὸν χαὶ 
τὴν ἀπόδειξιν χαὶ τὸν δρισμὸν ἕτερα εἶναι χαὶ τὸ δριστὸν χαὶ τὸ ἀποδειχτόν- 
εἶδος γὰρ τοῦ πον οὔτοι ἢ ἀπόδειξις. ἐρωτήσας γοῦν x 

ἔστι δυνατὸν τὸ αὐτὸ χαὶ ἕν χαὶ δι᾽ ὁρισμοῦ εἰδέναι xat | 

ὡς εἶναι τὸ αὐτὸ ἄμα χαὶ δριστὸν χαὶ ἀποδειχτόν, ἐπάγει τὴν ἀπόχρισιν 
“ἢ ἀδύνατον τοῦτο᾽. χαὶ συλλογίζεται ἐν πρώτῳ σχήματι οὕτως" ὃ δοισμὸς 

; >) ~ / , ~ » τὸ τί ἐστι σημαίνει: πᾶν δὲ τὸ τί ἐστι χαϑόλου χαὶ χατηγοριχόν" πᾶς ἄρα 
΄ ‘ ΄ \ , > , AA ε 
δρισμὸς χαϑόλου χαὶ χατηγοριχός. οὐ πάντες δὲ οἵ συλλογισμοὶ χαϑόλου 

45 

ἵνα 50 

5 ¢ \ 5 ~ , 4 

30 χαὶ χατηγοριχοί εἰσιν: of yap ἐν τῷ δευτέρῳ σχήματι ἀποφατιχοί εἰσιν, 
OLN 5 ῳ ΄ , 4 ta ὌΝ > ᾿Ν ΄ ΄ >” = οἱ OS ἐν τῷ τρίτῳ μέεριχοι. συλλογίζεται GE ἐν δευτέρῳ σχήματι οὕτως" 5 
- 4 ΄ ΄ \ ΄ . πὸ; πᾶν τὸ τί ἐστιν, ἤγουν 6 ὁρισμὸς χαϑόλου χαὶ χατηγοριχός ἐστιν: οὐ πᾶς 

AY \ i \ . ΄ pba ὁ > ~ v \ δὲ συλλογισμὸς xatohon ual χατηγρικός ἐστιν’ οὐ πᾶς ἄρα συλλογισμὸς 
tela J . 

τὸ τί ἐστι δηλοῖ. 

Ι δὲ CEF: γοῦν a 2 post zat prius add. τὸ ἃ λάβοις itemque vs. 4 Ea 
10 zat CEF: δὲ a: om. b 11 post τίς add. ἐστιν a 12 τί CEF: τίς a 
14 ἀποδειχτιχόν EF ζητήσειε Ζ: ζητήσει EFa: ζητήσοι C 15 εἰς CEF: ἐπὶ a 
16 ἀπόδειξις καὶ ἀποδειχτὸν, ἢ a 21 6 utrumque om. ἃ 22 εἰσιν om. E 
cuhhoytatizdy EE 23 to alt. Z: om. CEFa 25 αὐτὸ xat om. EF 27 7 be 
ἀδυνάτου ἃ 28 et 29 χαὶ om. ἃ 29 κατηγοριχόν a 81 εἰ (ante δὲ) a 
post οὕτως add. ὁρισμός a 32 τὸ om. a 60m. a 92 et 88 καὶ om. a 
do δὲ om. a ἐστι ante χαϑόλου colloc. E 
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>) 

p. 90238 ᾿Αρχὴ & ἔστω τῶν μελλόντων. 72 

TYAN > , ~ \ ns ἌΝ ΝΣ ΟΣ ΄ sone Ly fed ie 

Τὰ ἐχόμενα ἣ τὰ προσεχῶς ῥηϑέντα νόησον, χαὶ νοεῖται οὕτως 
3 ‘ X »ν ~ ΄ Ὁ 5 γῶν "αἱ \ ἐφ ~ z \ 3 NEA * 

ἀρχὴ δὲ ἔστω τῶν μελλόντων OyVyvat περὶ ὁρισμοῦ χαὶ ἀποδείξεως, 
o ᾿ ΄ ~ DI Vv ~ ~ ~ -“ 

ἥτις ἐστὶν οἰχεία τοῖς ἐχομένοις, ἤγουν τοῖς προσεχῶς ῥηϑεῖσιν, ἵνα χαὶ 
΄ ΄ - > Vv > 

εὐσυνάρτητος ὃ λόγος γένηται" poe ὥς δὲ εἴρηχεν ὡς TO τί χαὶ διὰ τί 

εἰσι ταὐτά. ἣ ἐχόμενα νόει τὰ = τῷ 
σι 

as Ζ: ΄ ~ 5 > A) A \ ν 

ς μέλλοντα ρηϑῆναι: ἀρχὴ γὰρ 1ὅ 
ρ 

ἃ ( ΣΝ 
~ Vv , ~ \ id ~ ‘ 

ἔστω, φησί, τῶν μελλόντων ᾿ς αι περὶ ὁρισμοῦ χαὶ πε 
is] 
ae RQ. be] ἴω [Ὁ [0] ran Ε wy 

οἰχεία τοῖς προσεχῶς ῥηϑησομένοις. πρὸ γὰρ τοῦ ζητῆσαι, τί ἐστιν ὁρισμὸς 
5 

χαὶ τίνων χαὶ εἰ ἀπόδειξις ἔστιν αὐτοῦ. ζητεῖ προσεγῶς εἰ ταὐτόν ἐστι τὰ 3 i ‘ Θ 

10 δριστὸν χαὶ συλλογιστὸν zal ὁ ὁρισμὸς χαὶ συλλογισμός. 

[ΟἹ =. ny 2 nn ~ (=) A - So ἐπ ἢ < Aa AM 
.«Ξ, 

on [0] = 
ὡς 
OW χαὶ τρίτῳ σχήματι συλλογισμοὶ δρισμοὶ 

οὐχ εἰσίν, δείχνυσιν ὅτι οὐδὲ A ἘΞ τῷ πρώτῳ DN χαταφατιχοὶ ὁρισμοί 

εἰσι, διότι 6 μὲν συλλογισμὸς Ἐπ δος ἃ πάϑος ὑπάρχον ἄν cut Sroxet- 

15 μένῳ. οἷον τὸ ἔχειν τὰς wee Ἰωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ὑπάρχειν τῷ 
a» δ > ~ > / ~ ta \ ~ » , 

τριγώνῳ: δείχνυσι δὲ τοῦτο διὰ μέσου τοῦ “δυσὶ ταῖς ἐφεξῆς tom εἰσίν᾽. 
΄ ὌΝ [4 X 5 » Ὁ ΄ ΄ ΄ , ‘ c , 555} “» ΄ ἂν 

6 δὲ ὁρισμὸς οὐ δείχνυσί τι πάϑος ὑπάργον τινὶ ὑποχειμένῳ ἀλλ οὐσίαν 2% 
᾿ ‘ ΑΞ ' ry 

ἑνός τινος ὑποχειμένου" τρίγωνον γάρ φαμεν τὸ ὅτι τριῶν γραυυῶν περι- ϊ eel i bie ion 
“ » ς - ‘ 5 -- 

εγόμενον. εἰ ὃδέ τις εἴποι “πῶς φὴς τὸν ὁρισυὸν οὐσίαν δηλοῦν; δηλοῖ 
Δ ry i 3 | 

van yer Ω οηγχὴν van ἐστὶ 5 ἮΝ Nees A 
20 γὰρ χαὶ συμβεβηχός: λευχὸν γάρ ἐστι χρῶμα δια αχριτιχὸν ὄψεως", λέγομεν 

ὡς χαὶ τ ὃ λευχὸν qe διαχριτιχὸν ὄψεως τὸ εἶδος τοῦ λευχοῦ δηλοῖ, 

τὸ δὲ εἶδος φύσιν χαὶ οὐσίαν σημαίνει" πᾶσα γὰρ ὕπαρξις οὐσία λέγεται. 
Adyos δέ ἐστι τούτου, τοῦ εἶναι χαὶ τὸν δρισμὸν χαὶ τὴν ἀπόδειξιν 80 

oa , » \ 5 v LFS ΔῸΣ “᾿ 

ἕτερον, διότι τὸ ἐπίστασϑαι τὸ ἀποδειχτὸν οὐχ ἄλλο τί ἐστιν ἀλλ ἢ 
sy > , » a) > Sp ᾿] , 

25 τὸ ἔχειν ἀπόδειξιν, ἤγουν τὸ Gt ἀποδείξεως γινώσχειν αὐτο. 
Ὁ 2 Rey Ces ~ ΒΩ ~ > D = ges 
Oor ef ἐπὶ τῶν τοιούτων, ἤγουν τῶν ἀποδειχτῶν, ἀπόδειξίς 

: = =e ays τῷ 5 4 x 
ἐστιν ἣ ταῦτα παριστῶσα, δῆλον ὡς δρισυὸς αὐτῶν οὐχ ἔσται, ἤγουν οὐχὶ 35 

᾿ - > » eee ~ 

χαὶ OV δρισμοῦ αὐτὰ γνωσόμεϑα: εἰ γὰρ δώσομεν τὸ ἀποδειχτὸν Gt δρισμοῦ 
Ss - > ᾿ - ta ~ >) 

γινώσχεσϑαι, ἐπίσταιτο ἄν τις τὸ ἀποδειχτὸν δι᾿ ὁρισμοῦ, οὐ μέντοι δι᾿ ἀπο- 
Q SP Δ +> 

30 Οειζεῶς, O ἀδύνατον. 

2 τὰ prius om. a ἢ CEF: δὲ a 4 ἤγουν CEF: καὶ ἃ 5 ἀσυνάρτη- 

ος ἃ γίνηται, ut videtur, pr. C 5.6 τὸ τί εἰσι καὶ διὰ τί E 

ἐστι ἃ περὶ alt. om. ἃ 9 χαὶ εἰ CEF: ἡ ἃ ἔστιν om. OC 10 ante συλλο- 

γιστὸν add. to a ὁ om. a 11 τῶν om. EF 12 ot post σχήματι colloe. a 

χαὶ τρίτῳ OM. a 15 οἱ om. a ὃ. 14 χαταφατιχοὶ ὁρισμοί εἰσι (ὁρισμοί εἰσι 

mrg. E) CEF: συλλογισμὸς, ὁρισμός ἐστι χαταφατιχός a 15 ὑπάρχει a: fort. ὑπάρχον 

16 post ἐφεξῆς add. ὅτι a: fort. post τοῦ transponendum 17 οἱ δὲ ὁρισμοὶ a 

ἐνυπάρχον ἃ 18 τινὸς ἑνὸς EF 19 φὴς CEF: φησι ἃ 20 zat om. ἃ 

φύσιν CEF: φησι a 28 λόγος δέ ἐστι τούτου C, om. τούτου EF: τούτου δὲ λόγος, ὅτι--- 
ry 

᾿ 
τὸ ἀπόδειξιν ἔχει lemma a χαὶ prius om. fort. recte a 24 τὸν ἀποδειχτιχὸν a 

26 εἰ a Arist.: ἐὰν CEF 27 post ὡς add. ὁ CEF; om. a 29 post ἐπίσταιτο add. 

γὰρ a 90 ἢ ἀδυνάτου ἃ 
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p.90b13 Οὐδὲν γὰρ χωλύει μὴ ἅμα. 

Τοῦτο λύσις ἐστὶν ἐνστάσεως χαὶ ἀπορίας. ἴσως γάρ τις ἐζήτησεν, 77! 

dpa γε οὐκ ἔστι δυνατὸν τὸ αὐτὸ γνῶναι χαὶ dt’ ὁρισμοῦ xat δι᾿ ἀποδεί- 40 

ξεως. λύων γοῦν τὴν ἀπορίαν φησίν: οὐδὲν γὰρ jay ἔχειν TOD αὐτοῦ 
~ ~» ) \ 

χαὶ ἑνὸς γνῶσιν χαὶ δι Ὅ χαὶ (δι) ἀποδείξεως, ἀλλ᾽ οὐχ ἅμα, 
» ΄ ΄ a ἰλλὰ Ἂ =) λ Ἂ } Or a) eee EAN end boc \ 

ἤγουν ὡσαύτως, ἀλλὰ κατ᾽ ἄλλον καὶ ἄλλον Adyov. ef yap ἔχλειψις καὶ 
τῇ σελήνῃ ϑεωρεῖται, ἀλλ᾽ οὖν δυνάμεϑα ταύτην χωρίσαι αὐτῆς καὶ 
Σ , oA QQ? [ae | > pa “Ὁ ΠΝ 1 - , « 

Ξπινοια υηνῃ αὐτὴν χαὺ αὐτὴν λαβεῖ ιν’ Ἣν Hat Ot ορισμου γνωσόυεϑα (ἢ. O- 

< 

< 

Ἁ wv ΄ ¥v ~ Τὸν tN = y ant > ζω τα 
ὡς ἔστιν ἀντίφραξις ὑπὸ γῆς. εἰ 63 ϑεωροῦμεν τὴν ἐχλειψιν ἐν τῇ σελήνῃ; 

ἀποδείξουεν ταύτην ὑπᾶρχειν τῇ σελήνῃ ὃ’ ἀποδείξεως. ὡσαύτως χαὶ τὸ 
΄ ν ‘ s ἘΝ ~ τὴ 5) , ~ 34 

ἰσόπλευρον τρίγωνον ἔστι xat δι᾿ ὁρισμοῦ χαὶ Gv ἀποδείξεως γνῶναι, ἀλλ 
v \ v We ~ , a v Caine eee ΄ oy , ἐς 

ἄλλως χαὶ ἄλλως. δι᾽ ὁρισμοῦ μέν, ὅταν εἴπω ἰσόπλευρόν ἐστι τρίγωνον 45 
> ~ y ~ ΄ > \ ~ - 

τὸ ὑπὸ 4 ἴσων πλευρῶν συγχξείμενον.. ἔστι GE χαὶ ἀποδειχτιχῶς δεῖξαι 
, 

Ss 

τοῦτο, ὡς ἔχει τὰς τρεῖς πλευρὰς ἴσας, οὕτως" ὅταν δύο χύχλοι διὰ τῶν 

χέντρων περιαχϑέντες τέμνωσιν ἀλλήλους χαὶ τὴν αὐτὴν διάμετρον ἔχωσι, 

τότε τὸ ἐχ τῆς Στ συγχείμξνον τρίγωνον χαὶ τῶν 600 εὐϑειῶν τῶν 

ἀπὸ τῆς ἁφῆς ἀχϑεισῶν ἄχρι τῶν χέντρων ἰσόπλευρόν ἐστιν" at γὰρ ἀπὸ 

τοῦ χέντρου ἐχβαλλόμεναι εὐϑεῖαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν. 
ap ἊΝ - ΡΤ ΝΣ 
ἔστι 63 πιστώσασϑαι χαὶ βεβαιῶσαι τοῦτο χαὶ Ou ἐπαγωγῆς οὐδὲ 50 

Uj 

yap πώποτε δι᾽ δρισμοῦ ἔγνωμέν τι τῶν ὑπαρχόντων ἔν τινι χαϑ᾽ αὑτὸ . Ov 

~ , ey eke a Be eee RAR aes nok Cpe Ge wren Oe 5 ἢ χατὰ συμβεβηχός, ἤγουν τι τῶν ἀποδειχτῶν. χαϑ' αὑτὸ γάρ ἐστι τῇ 

σελήνῃ τὸ σφαιριχὸν σχῆμα, χατὰ συμβεβηχὸς. δὲ τὸ ἐχλείπειν. 

2) oF e ΄ 

p. 900 16 Ete εἰ ὁ δρισμὸς οὐσίας τις γνωρισμός. | 
y EN {τ e Nee See Fe δηλοῖ At NAL ~ -Δ 5 Ἁ Φ ι΄ πὸ 

ἤγουν ἐὰν ὁ ὁρισμὸς οὐσίαν δηλοῖ, τὰ δὲ τοιαῦτα, τὰ ἀποδειχτα, ττν 
ΕΠ Εῆ δὴν ΒΛΧΝ ΓΤ, τὰ ST πε μάν» ϑειδοἼΩΞ ἵν τ οὐκ οὐσίαι εἰσὶν ἀλλὰ πάϑη ev τιν! ὑποχειμένῳ ϑεωρούμενα, λοιπὸν ἄρα 

3 Vv 3 x ΄ BI ᾽Ν Έ la LS BL Ware > Noe \ a? ὁ ~ , 

ἢ αποῦξιξις OPLTUOS Οὐχ ἔστιν OVOE TO ATOGELATOV οἱ OOLOUND γινώσχεται. 

Oo 
= a Ἔ Φ (= o ov on Os, < 2 = ~ on 

SS} 
»» Φ < . 

“ ‘ > \ > > \ > ν 4 \ Node a 

Oz ξεν OLY TO ἀποῦειχτον οὐχ ἐστι AGL OL O 
΄ ἊΝ ΄ \ nn DEUNN oes SON FONG WS ΄ 

ἀντιστρέφει 6& πάλιν χαὶ GWTEt, TL OF χαὶ ὁ ECOTL Ot Οριῦ 

a 
τ ΄ , Χ Vea?) > a ;» Ὑ 5 7 ” 

ἤγουν το ἡρίστον. χαὶι Ol ATOOELCEMS COTLY εἰόξναι Ἢ 9 D3 x 
x ar , ‘ \ 7 ΄ , ΄ ᾿ \ 

υεν ὁ λ γος χᾶι πέρι TOUTOYD O UTOS. WS γὰρ τὸ OAROOELATOV 

Σ ἐδείξαμεν εἶναι δυνατὸν δι᾿ ὁρισμοῦ εἰδέναι, οὕτω χαὶ τὸ ὁριστὸν ὃει- 

χϑήσεται μὴ δυνατὸν εἶναι δι’ ἀποδείξεως γινώσχεσϑαι, λαβόντες ὡς ὅμο- 
λογούμενον ὅτι παντὸς ἑνὸς πράγματος χαϑὸ ἕν μία ἐστὶν ἐπιστήμη χαὶ 10 

΄ Q 2 \~ 2 α γνῶσις, ἢ ἣ δι᾽ ὁρισμοῦ ἣ ἢ δι᾿ ἀποδείξεως. εἰ γοῦν τὸ ἐπί a a 

> , : . ἜΝ - ᾽ ,» > x ν Ἵ " 

ἐνστάσεώς ἐστι E 4 λήων---ῦ ἀποδείξεως om. ἃ οὖν τὴν ἔνστασιν ( γὰρ 

om. © ὃ γνῶσιν zat ἑνὸς Καὶ δι᾽ alt. addidi οἵ, vs. 11 6 εἰ scripsi: % libri 

8 
7 μόνον a 10 ἀπεδείξαμεν a 11 zai prius om. a δι᾽ alt. a: om. CEF 

13 zat om. a 15 τέμιωσιν a τὴν διάμετρον ἔχωσι τὴν αὐτὴν a 19.20 οὐ ἶ i χ | 1 

γάρ mote a 21 ἀποδειχτῶν Scripsi: ἀποδειχτιχῶν libri 23 τινος C (BDMnu) 

24 τὰ alt. om. a ἀποδειχτά Scripsi: ἀποδειχτιχὰ libri 26 τὸ om. a 27 ante 

ὅτι add. ex Arist. μὲν τοίνυν οὐχ ἔστιν ὁρισμός CO 21. 28 δῆλον --- εἰδέναι om. ἃ ὅτι 
28 post εἰδέναι del. δῆλον. ἀντιστρέφει δὲ πάλιν CO 32 an λαβόντων 33 ἕν a: 

ἑνὸς CEF 
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10 

15 

30 

ἀποδειχτόν ἐστι τὸ δι᾿ ἀποδείξεως parce αὐτό, εἰ τὸ δοιστόν ἐστι χαὶ τῆν 

τὸ ἀποδειχτὸν ταὐτά, συμβήσεταί τι ἀδύνατον, ὅτι ὁ ἔχων τὰ 

ρισμόν, ἤγουν ὃ γινώσχων τι δι᾽ ὁρισμοῦ, ἐπιστήσεται αὐτὸ ἄν 

ἀποδείξεως, ὃ ἄτοπον. 

p.90b94 "Ett αἱ ἀρχαὶ τῶν ἀποδείξεων. 

yy... Ce , > > \ ~ > > " ¢ x , \ "» 

Kav of δρισμοί εἰσιν ἀρχαὶ τῶν ἀποδείξεων, at ὃὲ ἀρχαὶ ava- 20 

πόδειχτοι, λοιπὸν χαὶ οἱ δρισμοὶ ἀναπόδειχτοι ἔσονται. εἰ δὲ ot eae 

εἰσιν ἀποδειχτοί, ἀνάγχη ual τῶν ὁρισμῶν ἕτερα λαβεῖν ἀρχοειδέστερα, εἴ 

1Ξ πᾶσα ἀπόδειξις ἐξ ἀρχῶν τινων καὶ πρώτων γίνεται, καὶ τούτων ἕτερον 
> ~ 3 v Dd = =) > 

es χαὶ τοῦτο ἐπ᾽ ἄπειρον. χαὶ εἰ οὐχ ἔστι λαβεῖν ἀρχὰς διὰ τὸ 
΄ - ΄ “ >) - 

ἀεὶ εὑρίσχειν ἀρχοειδέστερα, ἀναιρεῖται ἢ ἀποδειξις χαὶ οὐχ ἔσται. ἢ εἰ Tee. | i 
‘\ ~ 

var ἀπόδειξις, ἀνάγχη τὰ πρῶτα χαὶ χατὰ τὴν ἀρχήν, τοὺς Opt- = 
ι UZAAEL ε 

» , ra 

σμούς, εἶναι ἀναποδείχτους. χαὶ εἰ ἀναπόδειχτο! οὗτοι, λοιπὸν ἄρα zal ὁ % οι 

΄ en \ .> σ \ 2 1am mage pe ew, Ὁ Ἃ \ > AN 

OGLOWUGS χα! 7 ὁ TOOStC Ets ie χαὶ Sl STEOH ταῦτα, πῶς cOoOTat TO AUTO 

‘ a? ε ~ bin 7 ‘ a) ied ~ 5 \ ~ A 

χαὶ Ot ορισμὴὺ εἰόεναι χαὶ Ov ποῦει ἰξζξεο Ome ao EL XAL TAY τὸ ως 

2 > τ ~ \ Vv \ , v 

οι ἡρισυὴὺ γνώστον οὐχ εστι ee χα εἴξεως 1 γινώσχεσϑαι, αρα 

ν» a \ QED) Ὁ ~ \ 2 ) Ne 

EGctAe Te ὁ KA OF ὠρισμὴὺ χαι οἱ αἀποηῦΞί 

x 

ad ἀνάγχη γινώσχεσϑαι, ὡς 

εἶναι τὸ αὐτὸ χαὶ ὁριστὸν χαὶ ἀποδειχτόν: χ χαὶ φησὶν ἣ ἀδύνατον᾽ οὐ 
\ ΄ xX 

γάρ ἐστι δυνατὸν ἀπόδειξιν εἶναι τοῦ ὁριστοῦ πραάγματος. ὃ μὲν γὰρ ὄρι- 

συὸς τὸ τί ἐστι παριστᾷ χαὶ τὴν οὐσίαν τοῦ πράγματος: αἱ δ᾽ ἀποδείξεις 

χαὶ πᾶσαι at μαϑηυατιχαὶ ὑποτίϑενται χαὶ ὡς ὁμολογούμενον λαμβάνουσι 30 

( 

΄ ἂψ , 

τὸ πὶ ἐστιν, οὐ wy, ν Ss χαὶ ἀποδειχνύουσιν αὖ τό. αὺτ a 7j χξωμέετρια 

9 ὯΝ é ἊΝ ~ ~ > ΄ \ 

ὡς δμολογούυενον λαμβάνει τὸ εἶναι ἀπ οὗ μέρος οὐδὲν χαὶ ὡς γραμμὴ 
Ua 

‘ 

\ 

ἐστι μῆχος ἀπλατές, χαὶ ἢ ἀριϑμητιχὴ τὸ εἶναι μονάδα ἀρχὴν ἀριϑμοῦ. 

τὶ fos on [0] ἘΦ ΡΥ ~ ay © ~ ~ R a Ὡς fe BS τ So 7 ἴω; ¢ ~~ x < Cc a - “ ρ. 90088 τι πᾶσα a 

MOWUOY τῆς ἀποδείξεως 

Q Qa Ὁ Ro ΤΥ τὶ ἥ Φ on ( - γεν σὺ x ἕτερον... χαὶ φησὶν ὡς π ἢ χαταφατιχὸν δείχνυσί τι ἢ ἀπο- 
98 ΝΣ ΄ D>) ~ ec ~ c , ” 

φατιχόν: οὐδὲν δὲ τῶν χειμένων ἐν τῷ ὁρισμῷ ἕτερον ἕτέρου Y χατὴ- 

τορεῖται ἡ i 
ὃ ΄ Vv ~ > aN, 5 , 

χατὰ TOU οἰποόος XAT ἡγὴρξ ἴται ἣ ATO IATKETAL, OUTE τοῦτο XAT EXELVOD. 

ay 
δ 

, \ eh So te wx Ὁ de Vv Ἂς 3) ee 

ἄσχεται. ξεν γὰρ τῷ ον TELGY ὀιποὺν OUTE τὸ CWOYV 

Ξ Σ : 
χαὶ παλιν Op ἸΝ τοῦ τριγώνου τὸ or Nhe ἐπίπεδον" οὔτε γοῦν TO σχῆμα 

΄ ix 

ιπέδου χατηγορεῖται οὔτε τοῦτο χατ᾽ ἐχείνου. οὐχ ἄρα ὃ Oot- 
| ce Ms Ε Al χατὰ TOL 

x ere 
OWOS ATOOELELS ἐστιν. 40 

, ᾽ Ω 

2 ταῦτα γὰρ συμβήσεται ἀδύνατον a ὃ ἥτοι ἃ 4 ὅπερ ἃ 6 ἀρχαί 

εἰσι Ο: ὦσιν ἀρχαὶ E 8 ἀναπόδειχτοι ἃ λαβεῖν ἕτερα Ο: ἕτερα εἶναι ἃ 

12 
colloc. a 15 δι᾿ alt. om. F εἶτα --- 16 ἀποδείξεως om. 

‘ ἀπόδειξιν a 13.14 χαὶ ἡ ἀπόδειξις καὶ ὁ ὁρισμὸς E 14 τὸ αὐτὸ post 15 εἰδέναι 

ἃ 17 ἔστι tt, ἢ ἃ 

23 οὐϑὲν ἃ ὡς alt. om. ἃ 28 ἣ om. a 29 ἢ ἀποφάσκχεται---ὃ0 ἀποφάσχεται 

om, a 31 οὖν a 33 ἀποδείξεώς Ο 
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"Ett 6 μὲν δρισμὸς δηλοῖ to te ἐστον ἤγουν οὐσίαν τινὸς πραγ- τὴν 
- > > Ξ - Ἃ;) ὦ ‘> 

ματος" Υ 0 ἀπ GOEL ιξςις τὸ 6 τι, ἤγουν οὐσίαν οὐ πάριστα, αλλ OTL TOOE 

, 

psis γωνίας δυσὶν ὀρϑαϊῖς ἴσας, δείχνυσιν τὸ πάϑος, ἤγουν τὸ ἔχειν τὰς τι 
Ἃ 

ὑπάρχον τῷ τρι ώνῳ ἣ μὴ ὑπάρχον. ier 

> mx » > - ‘ ~ »" > ~ ~ ey An δὰ Ξ- 

Ἀπόδειξιν ἐνταῦϑα τὴν γνῶσιν an el γοῦν τῶν ἑτέρων χαὶ ὃδια- 45 

φερόντων πραγμάτων at γνώσεις ἕτεραί εἰσι, τὸ δὲ δριστὸν χαὶ τὸ ἀπο- 
Ν XY σ ΝᾺ x ΄ \ ae le te ~ \ ar > Ν \ a? 

δειχτὸν ἕτερα, γινώσχεται GF TO δριστὸν δι᾿ ὁρισμοῦ τὸ GE ἀποδειχτὸν or 
ia ‘ ΄ 5 ΟΝ > Ip Ny Be 4 Waar pa Sl een AB 

ἀποδείξεως, OUTOY “at ὁ ορισμης AGL ἡ αἀποόξιζις ξετερᾶ. 

10 p. 9188 i 
\ 

ὰ 

yaa. , " \ >) Vv ΄ 5 ΄ , < ~ , 

[odto λύσις ἐστὶν ἐνστάσεως. ἴσως yap τις ἐνέστη λέγων. ᾿ πῶς φὴς 

Q Ὁ a ~ oo a@- ὧν ἑτέρων ἑτέοας εἶναι τὰς γνώσεις: ἰδοὺ τὸ ς χαὶ τὸ τρίγωνον i | ἢ facil 
τ 
Ω ᾿ \ \ ΄σ ἘΝ ΡΥ ἊΣ 5 9 /F 5 , ΄ \ ΄ a7 Kor 

ἕτερα ἀλλὰ χαὶ οὕτως Ot ἧς ἀποδείξεως γινώσχομεν ὡς τὸ τρίγωνον δύο 78! 
: 
0 

Qs > /\ ~ Sere , γ \ We " ied v > 
odds ἔχει, διζὰ τῆς) αὐτῆς γινώσχομεν ὡς χαὶ τὸ ἰσοσχελὲς οὕτως ἔχει". 
’ , , , - BI 15 λύων οὖν τὴν ἔνστασιν φησίν" ef χαὶ ἕτερά εἰσι ταῦτα, ἀλλ᾽ οὖν τὸ μὲν τρί- 

σ a) - ν , 

γωνόν ἐστιν ὅλον, τὸ δ᾽ ἰσοσχελὲς μέρος, χαὶ διὰ τοῦτο μίαν ἔχουσιν ἀπό- 
ΚΞ » Ἀ ‘ , ~ ~ X , ξ΄ ΄ ) ΄ , ~ Δ) 5» 

Oslgly* TO {20 TAOS τοῦτο τῷ WEY τριγώνῳ υπάρχϑΞει χαὶ αὐτὴ. τῷ ὁ ἰση- 

, ~ - , ~ Qs \ σ Vv \ > » v 

σχελεῖ ὡς τριγώνῳ" ταῦτα δέ, τὸ ὅτι ἔστι χαὶ τί ἐστιν. οὐχ ἔχουσιν 
om id A Ν τ σ Α St , \ RX A ~ \ \ e \ ὩΣ ἔν σι ὅλην τὸ ὃὲ μέρος. χαὶ διὰ τοῦτο τὸ μὲν δριστὸν 

~ ϑ 5» id 

20 Ἰινώσχομεν δι᾿ ὁρισμοῦ, τὸ GE ἀποδειχτὸν δι’ ἀποδείξεως: οὐ γὰρ ἐνδέ- 5 

χεται τοῦ αὐτοῦ χαὶ ἑνός, τοῦ Optotod, ἄμφω εἶναι, χαὶ ἀπόδειξιν χαὶ 
΄ , Vv \ > > \ > “" , Ὁ >] 

ορισμὴν, OUTS TO ATOOELATOV δι᾿ ὁρισμοῦ χαὶ αἀποῦ 62! ςες γινώσχεσϑαι. OUX 

τ: ἢ ἀπό pales χαὶ 6 Optauos οὔτε ταὐτά εἰσιν οὔτε ἕτερον περιέχεται Oo 

ἑτέρου" εἰ γὰρ ταὐτά, ἦσαν ἂν χαὶ τὸ ὁριστὸν χαὶ ἀποδειχτό 
‘ 

ν, τὰ OTO- 

Io σι χείμενα, ταὐτά. 
) \ ied 5 4. ον 5 ΄ ΄ e \ \ ΄ » ας if 

Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὅτι οὐχ εἰσὶ ταὐτά, 6 ὁρισμὸς ual ἢ ἀπόδειξις, 

διηπορήσϑω οὕτως, ὕγουν διαπορ Paige ie χαὶ διαλεχτιχῶς χαὶ χοινοτέρως 
5 

dcdstyNmouv. διαχπορητιχὰ δὲ λέγονται τὰ χοινότερα χαὶ διαλεχτιχὰ ἐπιυχει- Ί 
’ w~ ~ 

ρήματα" ἴδιον γὰρ τοῦ διαλεχτιχοῦ ἐστι τὸ διαπορεῖσϑαι. οἷον εἰ πρόχειται 10 
a ee , , > > ΄ ¢ ΄ ~ ~ 30 ὡς ἢ ον αταϑόν, ἐπειδὴ δύναται ἐφ᾽ ἑχάτερα ἐπιχειρεῖν χαὶ διὰ τῶνὸς 

μὲν τῶν AEE ἅἄτων δειχνύειν ταύτην ἀγαϑὸν διὰ τῶνδε ὃξ οὐχ ἀγαϑόν. 
ν διὰ τοῦτο ἐπαπορεὶ ἀποφήνασθαι εἴτε ἀγαϑόν ἐστιν εἴτε χαὶ μή. 

p- 91212 Τοῦ δὲ τί ἐστι πότερον ἔστι συλλογισμός. 
στ: Ὧν 2 Ξε -- ~ a) σ΄ ~ ΄ - \ = 

τερον προϑέμενος ζητῆσαι δι᾿ ὅλης τῆς πραγματείας, πρῶτον μὲν 15 
εἰ 

᾿ 

35 εἰ ἐστιν ὡς τόδε ἐστὶν ὁρισμὸς τοῦδε, εἶτα πῶς ἐστι πατῶν εἰς τὴν ἀπό- 

1 “Ὃ μὲν οὖν ὁρισμὸς τί ἐστι δηλοῖ a Arist. 7 πραγμάτων om. a 8.9 γινώσχεται-- 

ἕτερα om. a 12 to alt. om. a. 14 διὰ τῆς seripsi: δι᾽ libri 15 ἐστι E 

17 yap CEF: μὲν ἃ 18. 19 ταῦτα --- ὅλον om. a 19 χαὶ om. a 22 οὔτε CEF: 

ὥστε a 23 post οὔτε alt. add. τὸ EF 27 χοινώτερον a 30 ἑχάτερον a 

94 μὲν om, E 30 post ἔστιν addiderim δυνατὸν ἀποδεῖξαι cf. p. 841,10. 34 6,3. 4 
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Φι Ὗ , 78 , (fo) ΄ ΄ ᾿ o ΄ > , Se 

δειξιν ἀνάγειν τόνδε, χαὶ τότε τί ἐστιν ὁρισμός, χαὶ οὕτω τίνων ἐστί, πρὸ 78F ὶ 
- »ν ia ἊΨ ὡς ses eee. Ξ ἐξ >) » Ὁ) ΄ AS A b) Lan) lea Ν 

τῆς τούτων ζητήσεως ἐζήτησεν εἰ ταὐτόν ἐστιν δρισμὸς χαὶ ἀπόδειξις, χαὶ 
δείξας ἕτερα ζητεῖ ὃ πρῦτον προέϑετο. χαὶ ἐρωτήσας, εἰ ἔστι δυνατὸν 
ἀποδεῖξαι ὡς τόδε ἐστὶν ὁρισμὸς τοῦδε, ἀπεχρίνατο ἣ οὐχ ἔστιν. 

σι p. 91214 Ὃ μὲν γὰρ συλλογισμός. 20 
‘ 

Wa 

ts [Ip tod ἐπιχειρῆσαι ζητῆσαι ὃ εἴπομεν λαμβάνει δύο λήμματα [0] 

τὴν ἀπόδειξιν τοῦ προχειμένου χρήσιμα. χαὶ τὸ μὲν ἕν ἕπεται τῷ συλλο- 
γισμῷ, τὸ ὅτι πᾶς συλλογισμὸς δείχνυσί τι χατά τινος διὰ μέσου 

τινὸς ὅρου. τὸ δὲ ἕτερον λῆμμα ἕπεται τῷ ὁρισμῷ, τὸ ὅτι τὸ τί ἐστι 

10 χαὶ ὃ δρισμὸς ἴδιον λέγεται τοῦ ὀὁριστοῦ xat ἐν τῷ τί ἐστι χατηγο- 3 

ρεῖται αὐτοῦ. ταῦτα δέ, ἤγουν τὸ ἴδιον χαὶ τὸ ἐν τῷ τί ἐστι χατηγο- 

ρεῖσϑαι, εἰ συνδράμωσι χαὶ ἄμφω ἐν τῷ αὐτῷ χαὶ ἑνὶ δρισμῷ, δύναται 

ἀντιστρέφειν χαὶ ὃ δρισυὸς πρὸς τὸ ὁριστὸν χαὶ τὸ δριστὸν πρὸς τὸν ὁρισμὸν 

χαὶ ἀντιχατηγορεῖσϑαι ἀλλήλων. ὡς τὸ ᾿ ζῷον λογικὸν ϑνητόν᾽ χαὶ ἴδιόν ἐστι 
Ψ 3 , , ‘ 5 ~ 9 tens) ~ , 3 ~ 5 ~ 

15 τῷ ἀνϑρώπῳ (μόνῳ γὰρ αὐτῷ ἐστι) χαὶ ἐν TH τί ἐστι χατηγορεῖται αὐτοῦ 
ἐρωτηϑεὶς γάρ τις, τί ἐστιν ἄνϑρωπος, τὸ ζῷον λογιχὸν ual τὰ ἑξῆς ἀπο- 

χρίνεται. τὸ δὲ γελαστιχὸν ἴδιον μέν ἐστι τοῦ ἀνθρώπου χαὶ ἀντιχατηγο- 

ρεῖται, ἀλλ᾿ οὐχ ὁρισμός ἐστι, διότι οὐχ ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορεῖται. τὸ 80 
Φ 6¢ , » , ~ iS ~ ~ 

δ᾽ “οὐσία ἔμψυχος αἰσϑητική᾽ ἐν τῷ τί ἐστι xatyyopeitar τοῦ ἀνθρώπου, 

20 ἀλλ᾿ οὐχ δρισμός ἐστι τοῦτο διὰ τὸ μὴ εἶναι αὐτοῦ μόνον ἴδιον. 

p. 91216 ἔπ yap τὸ A tod I τον: 

ς at ~ c δον > \ ~ € 5 5 \ ~ Ned > , 

Ἐνταῦϑα τὸ “yao ἢ ἀντὶ tod “88 ληπτέον ἣ ἀντὶ tod “dy”, εἰ λάβοις 
τὰ λήμματα ἀπηρτισμένα ἄχρι τοῦ ἀντιστρέφειν. εἰ δὲ ἄχρι τοῦ ἐν 

τῷ τί ἐστι κατηγορεῖται, ὀφείλεις λαβεῖν τὸ “yap χατασχευαστιχὸν τοῦ 

25 πρὸ αὐτοῦ. ἀλλὰ προϑεωρητέον τοῦτο" εἰ μέλλει τις ἀποδεῖξαι ὡς τὸ A 

δρισμός ἐστι τοῦ Γ᾿ διὰ μέσου τοῦ B, ὀφείλει καὶ τὸ A χαὶ τὸ B ὁρισμοὺς 
λαβεῖν. ἔστω τὸ A ζῷον πεζὸν δίπουν, τὸ ὃὲ B ζῷον λογικὸν ϑνητὸν 

χαὶ τὰ λοιπά, τὸ δὲ T° ἄνϑρωπος. ἄλλως γὰρ οὐχ ἔστι δειχϑῆναι τὸ A 45 

δρισυὸν εἶναι τοῦ I, εἰ μὴ χαὶ 6 μέσος ληφθῇ ὁρισμός: ἀρχὴ γὰρ ἀπο- 

80 δείξεως ὁ ὁρισμός. 

p. 91216 Ταῦτα δ᾽ ἀνάγχη ἀντιστρέφειν. 

aD) / > ~ x ¢ Νὴ “ΟΝ ~ κ ΔῈ ΕῚ , Ξ "» ~ 

Et μέλλει δειχϑῆναι τόδε ὁρισυὸς τοῦδε, ταῦτα, τὰ εἰς ἀπόδειξιν αὐτοῦ 

μέλλοντα ληφϑῆναι, ἀνάγχη ἀντιστρέφειν, ἤγουν ὁρισμοὺς εἶναι. εἰ γὰρ 

Ι ἀναγαγεῖν a 3 ἕτερον ἃ 4 ὥστε, om. τόδε ἃ post 7 del. γὰρ E 

8 τῷ (ante ὅτι) a 9 τῷ (ante ὅτι) a 11.12 αὐτοῦ ---χατηγορεῖσϑαι om. a 

[1 καὶ---τί ἐστι in ras. F 12 ἐὰν E 16 τὸ (ante ἑξῆς) a 17 δὲ om.a 

20 μόνου conicio 22 λάβης Fa 23 tod alt. om. a 24 γὰρ CEF: γᾶ a 

26 ὁρισμὸν alt. 1. a 28 χαὶ τὰ λοιπά om. a 31 lemma om. Ka 33 ὁρισμὸς a 
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‘ τὸ ἐστὶν ἴδιον χαὶ ὁρισμὸς τοῦ I’, δῆλον ὡς τὸ A xat τοῦ Β ἔσται 18: 
- \ ~ oes , Υ ΄ ‘ o " 

δρισμὸς χαὶ τοῦτο, τὸ B, tod I ὁρισμός, ὥστε πάντας τοὺς ὅρους avtt- 
on στρέφειν χαὶ ἀντικατηγορεῖσϑαι. χαὶ εἰ to A ἐντ ἐστιν, ἤγουν Optowos 

ἐστι ual χατηγορεῖται παντὸς τοῦ B, χαὶ τὸ B ὡς ὁρισμὸς χατηγορεῖται 50 

5 τοῦ [', ἀνάγχη χαὶ τὸ ἃ ἐν τῷ τί ἐστιν, ἤγουν ὁρισμὸν tod I” εἶναι. 

εἰ δὲ μὴ οὕτω τις διπλώσει, ἤγουν δύο λάβοι ὅρους, καὶ ἐν τῷ A 
x > ~ » v , \ ΄ \ > ~ τ > 

χαὶ ἐν τῷ B, οὐχ ἄν ποτε ἀποδείξῃ τὸ ὁρισμὸν εἶναι tod 1. ἐπ 
) 

΄ \ > Que ΄ ΄ Εν ΄ \ + Ω 7 a Qi. =) 
πάσης γὰρ ἀποδείξεως ὃ μέσος ὅρος ὁρισμὸς ληφϑήσεται, ὡς μαϑήσῃ. εἰ 

yao τὸ A ὡς ὁρισμὸς χατηγορεῖται τοῦ B, τὸ δὲ Β οὐχ ὡς Sprowos xaty- 
~ )»), τ ~ a] 39) 5 ‘> - pes 

10 yoositat xa ὅσων χατηγορεῖται, ἤγουν tod I’, οὐδ᾽ ἀπόδειξις γενήσεται 
- v | ~ ~ » πον τοῦ A πρὸς τὸ 1. ἄμφω γοῦν ταῦτα, τὸ A xat B, ὀφείλουσιν ἔχειν 78° 

τὸ τί ἐστι χαὶ pss ἤγουν ἄμφω αἱ προτάσεις. εἰ yodv xat ἄμφω 

εἰσὶ τὸ τί ἐστιν, ἤγουν τὸ τί ἦν εἶναι χαὶ Opropot, τὸ ἐν ἀρχῇ αἰτήσεται 
| ~ Ὶ wv ~ \ > Ὁ» ΓΝ 

A ὁρισμὸν tod I’, ὅπερ ἄτοπον. ζητῶν γὰρ ἀποδεῖξαι τὸ [ἴω on o - = ~~ Cc = cS Ss 

15 A 6ptspoy tod [ ἐπὶ tod μέσου ὅρου ἔλαβεν ὡς ὁμολογούμενον πρὸ τῆς 

ν εἶναι, ἤγουν δοισμὸν τοῦ 1. χαὶ λοιπὸν περιττὸν τὸ 
_ 

> ἡ» \ 
GTNOOSLEEWS TO TL 7 

0 ; ὁρισυὸν tod I's παντὸς yap ὁριστηῦ ets ἐστιν ὁρισμός, ὃν 5 
fn 

=o 

ἔλαβεν ἐν τῇ ἐλάττονι προτάσει. οὐχ ἄρα ae ιν ἀπόδειξις TOD ὁρισμοῦ. 
δ OTL χαὶ τὸν ὁρισμὸν τοῦ ἀν- Vv > ~ \ τ . , 

Ὅχωςξ ce, εἰ ἔστι Oetsar τὸ τί My 

20 ϑρώπου. 
>is ml) \ , as ~ v vy os ΄ \ ΄ 
Ut τούτου δέ, τοῦ B, ἔσται ἄλλος ὁρισμὸς μέσος 

5 , σ fal Vn “PAS ae iN = NA Sie a4 ΑΥ eee y Ne pS ΤΥ δι ee 
λογιχόν. ὥστε ὃ ἔδει δεῖξαι, ἤγουν ὃ ἐζήτει, ἔλαβε πρὸ τῆς ἀποδείξεως 

J 

εἰπὼν τὸ B ὁρισμὸν tod I’. 

p. 91233 Δεῖ δ᾽ ἐν tats δυσὶ προτάσεσι. 

25 [Πειρώμενοί τινες ἀποδειχνύειν τὸ ἃ ὁρισμὸν τοῦ |’ ἐν τῷ λαβεῖν 

χαὶ τὸν μέσον ὁρισμόν, ἵνα λάϑωσι τὸ ἐν ἀρχῇ αἰτούμενοι, παρεμίγνυον χαὶ 
~ / , νὴ ~ 5 , »: ~ δ 5 

ἐν τῇ μείζονι προτάσει χαὶ ἐν τῇ ἐλάττονι τὰ ἴδια τοῦ dvIpwnov, τὸ γελα- 
a “ὦ ~ ΄ ~ ν 

στιχὺν χαὶ τὸ ὀρϑοπεριπατ τ. δεῖ γοῦν μὴ λαυβάνειν ταῦτα τὰ ἴδια 

μεταξὺ τῶν προτάσεων GAN ἀμέσως λαυβάνειν αὐτάς, τὸ A χατὰ τοῦ B 
‘ \ A ~ ΝΥ σ A , Ν ΄ Vv " Ξ 

80 χαὶ τὸ B χατὰ τοῦ I’, ἵνα φανερὸν γένηται τὸ λεγόμενον, ἥγουν τὸ 1ὅ 

ἐν ἀρχῇ αἰτεῖσθαι. 

( a35 Of xy AY 5 p) - ᾿ a ~ Kr - Ac 5 a ec p. 91235 Ot μὲν δὴ διὰ τοῦ ἀντιστρέφειν δειχνύντες. 

aif = ΄ >) » = > \ 5 ’> » ~ ΄ - Ἕ >] Δείξας ὡς οὐχ ἔστι δυνατὸν ἀπόδειξιν τοῦ δρισμοῦ yeveodar, xav ἐν 
ir ἘΣ o ig eS , ΄ \ ~ ~ xa 7 co ” ΄ 

τῷ ϑε δρῳ χαὶ τῷ μέσῳ ὁρισμοὶ χεῖνται, νῦν δείχνυσιν ὅτι, χαν λόγους 

3 εἰ τὸ ἃ post ἤγουν colloc. ἃ 6 δὴ E ιπλάσει a λάβη Fa 7 ἀπο- 

δείξη] cf. p. 367,6. 28 ὃ οὐ μαϑήσει a τ χαϑόσον ἃ 12 τὸ τί ἐστι χαὶ 

CEF: ὡς ἃ ἤγουν a: ἣ CEF 13 τὸ primum om. ἃ ὁρισμὸς, καὶ ἐν a 

14 ὁρισμὸς ἃ 16 ὁρισμὸς a 17 τὸ & ὁρισμὸς a 21 μέσος ex Arist. scripsi: 

μέσον CEFa 26 τὸ om. a 27 ἐν alt. a: om. CEF 27. 28 τὸ γελαστιχὸν 

om. a 28 et 29 λαβεῖν a 80 γενήσεται a 32 δὴ CF (Dn): οὖν ἃ Arist.: 

om. E τὸ ἃ 34 χαὶ ἐὰν ἃ 
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λάβῃς ἀντιστρέφοντας, οὐδὲ οὕτως ἀποδείξεις τόνδε ὁρισμὸν εἶναι τοῦδε" 78V 

τὸ γὰρ ἐν ἀρχῇ χαὶ οὕτως αἰτῇ. ὡς 6 Ξενοχράτης βουλόμενος δεῖξαι τὸ 

dovduds αὐτὸς ἑαυτὸν κινῶν ὁρισμὸν εἶναι τῆς ψυχῆς ἐλάμβανε μέσον 

ὅρον τὸ αἴτιον αὐτὸ ἑαυτῷ τοῦ ζῆν. οἱ δ᾽ ὅροι οὗτοι ἀντιστρέφουσιν" 2% 

5 εἴ τι γὰρ ψυχή, τοῦτο αὐτὸ ἑαυτῷ αἴτιον τοῦ ζῆν, καὶ εἴ τι αὐτὸ ἑαυτῷ 

αἴτιον τοῦ ζῆν, τοῦτο χαὶ ψυχή: ταυτίζονται γάρ. ὡσαύτως χαὶ εἴ τι 

ψυχή, ἀριϑμός ἐστιν αὐτὸς ἑαυτὸν χινῶν, χαὶ εἴ τι ἀριϑμὸς αὐτὸς ἑαυτὸν 

χινῶν, ψυχή. χαὶ εἴ τι αἴτιον αὐτὸ ἑαυτῷ τοῦ ζῆν, ἀριϑωός ἔστιν αὐτὸς 

ἑαυτὸν χινῶν, χαὶ τὸ ἀνάπαλιν. ὡς γὰρ τὸ ἐν ἀρχῇ αἰτεῖται 6 συνάγων, 

10 ὅτι ἢ λύπη οὐδεμιᾷ ἡδονῇ ἐστιν, οὕτως, ὅτι ἢ λύπη οὐδεμιᾷ ἡδονῇ, ἧἣ δὲ 

ἡδονὴ πάσῃ χαρᾷ, ἢ λύπη ἄρα οὐδεμιᾷ χαρᾷ, διότι ἢ ἡδονὴ χαὶ ἢ χαρὰ 

ταὐτά, ὥστε αὐτὸ ἑαυτοῦ λαμβάνει εἰς ἀπόδειξιν, οὕτως τὸ αἴτιον αὐτὸ 30 

ἑαυτῷ τοῦ ζὴν ταὐτόν ἐστι τῇ ψυχῇ. ὥστε ὃ λέγων, ὅτι τὸ ᾿Αἀριϑμὸς 

αὐτὸς ἑαυτὸν χινῶν᾽ ὑπάρχει παντὶ τῷ αἰτίῳ ὄντι αὐτῷ ἑαυτῷ τοῦ ζῆν, 

15 οὐδὲν ἄλλο λέγει ἀλλ᾿ ἣ τὸ “ἀριϑυὸς αὐτὸς ξαυτὸν χινῶν ὑπάρχει τῇ ψυχῇ 
[- Ν >) Vv yo A 5 id ~ ~ ~ Ψ ~ ~ 

ὡς τὸ αὐτὸ ὄν, διότι τὸ αἴτιον αὐτὸ ἑαυτῷ τοῦ ζῆν ταὐτόν ἐστι τῇ ψυχῇ. 

p. 9163 ᾿Αλλ ἀληϑὲς ἦν εἰπεῖν. 

7 5) ~ > ~ = 
Hyouv ἀληϑές ἐστιν εἰπεῖν ὡς τὸ ᾿ἀριϑμὸς αὐτὸς ἑαυτὸν χινῶν᾽ 35 

PT aaa [app a ται DN ee nr τς aan ἕπεται τῇ ψυχῇ xat Th, οὐ μέντοι YE GF χαὶ ορισμος ἔστιν 

20 αὐτῆς. 

aS) ) Vv 7 

p.91b3 OOS εἰ ἔστι τὸ A ὅπερ τι. 

Λαυβάνει εἰς χατασχευὴν τοῦ λεγομένου τὰς οὐσίας, διότι χαὶ περὶ 
΄ - , - s 

ὁρισμῶν ὃ λόγος ἐστίν, οὗτοι ὃὲ οὐσιῶν εἰσιν, οὐ συμβεβηχότων. φησὶ 
Ἁ 5 γοῦν: εἰ λάβοις th A ζῷον ἢ τὸν ὁρισμὸν τοῦ ζῴου, τὸ “οὐσία ἔμψυχος 

τῷ σι 

>) 7) A ἊΝ wv nn \ {4 Ἁ ~ > , X S σ 

αἰσϑητική᾽, τὸ 6& B ἄνθρωπον ἣ τὸν ὁρισμὸν τοῦ ἀνϑρώπου. τὸ ὃξ ὅπερ 
en Olt \ 

τι ἔλαβεν ἀντὶ τοῦ “οὐσιωδῶς. φησὶ γοῦν. ὥσπερ τὸ ζῷον ἣ ὁ ὁρισμὸς 4 

τούτου χατηγορεῖται ὅπερ τι, ἤγουν οὐσιωδῶς χατὰ παντὸς τοῦ ἀνϑρώπου 
" ~ ~ ~ > ) 3 leg ~ [4 

ἢ τοῦ ὁρισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλ᾽ οὐχ οὕτως χατηγοροῦνται ὥστε ἕν 

εἶναι, ἤγουν ὥστε εἶναι τὸ ζῷον ἣ τὸν ὁρισμὸν τοῦ ζῴου ὁρισμὸν τοῦ 

30 αἀνϑρώπου. 

Εἰ μὲν οὖν μὴ οὕτω λάβῃς ὅρους ἀντιστρέφοντας, τὸ ἐν ἀρχῇ 
ΓΞ 2 μὴ οὐ AS pos Ὁ PEP Shey ~ LA 

~ ~ ‘ 3 \ 4 \ ~ ) , 

αἰτῇ: ζητῶν γὰρ εἰ τὸ ᾿ἀριϑμὸς αὐτὸς ἑαυτὸν χινῶν᾽ ὁρισμός ἐστι τῆς 

1 immo τόδε 2 αἰτεῖ EFa, at cf. vs. 32 ὃ ἔλαβε a 8 αὐτὸ om. ἃ 

9 ante ὡς add. ex Arist. τὸ ἐξ ἀρχῆς αἰτοῦνται O τὸ alt. om. a 10 post ἡδονῇ 

prius del. # δὲ ἡδονὴ πάση χαρᾶ ( ἐστιν ---ἡ δον OM. ἃ 11 post διότι add. καὶ ἃ 

13 τὸ CEF: ὁ ἃ 14 ὄντι] ὅτι ἃ 15. 16 τῇ --- ὄν in ras. "ἃ 16 αὐτῶ ἑαυτῷ © 

17 ἣν om. ἃ (n) 18 ἐστιν om. a 19 δὲ om. a 24 λάβης F 26 60ma 

27 τούτων a 28 ἡ--Οἀνθρώπου om. C ἀλλ᾽ — 30 ἀνθρώπου om. a 29 τὸ 

superser. E 30 post ἀνϑρώπου intulerunt e vs. 28 7 τοῦ ὁρισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου CE 
ΞΡ οὐ ve : ~ : ayes 
31 λάβοις : λάβῃ a post ἀντιστρέφοντας add. δύο a τὸ OM. a 92 ζητεῖ. a 
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fe ue v 3 ἣν \ ἜΣ Stem ταν fo pS. test gig a Nie aren’ (sje \ | 

ψυχῆς, ἔλαβες πρὸ τῆς ἀποδείξεως τοῦτο ὡς ὁμολογούμενον, ὅτι to B, 78) 
τὸ αἴτιον αὐτὸ ἑαυτῷ τοῦ ζῆν, τὸ τί Fv εἶναι, ἤγουν ὁρισμός ἐστι τοῦ Γ΄ 

Ρ. 91012 ᾿Αλλὰ μὴν οὐδ᾽ 7 διὰ τῶν διαιρέσεων ὁδὸς τα ἀν 50 

WW ΄ 5 ~ ~ 

Ot ne tov [Ιλάτωνα ἐπειρῶντο διὰ τῆς διαιρετιχῆς μεϑόδου συλλο- 

5 γίζεσϑαι χαὶ ἀποδειχνύειν τόδε ὁρισμὸν εἶναι τοῦδε λέγοντες: ὡς et 6 νὰ ἢ 
> > ἐχ γένους χαὶ συστατιχῶν διαφορῶν σύγχειται, εἰ de a ousy διὰ τῆς Be 

> ζῷον ὑπάρχειν τῷ ἀνθρώπῳ καὶ ἐχάστην διαφοράν, ἤγουν o- σξως χαὶ 
τὸ πεζὸν χαὶ τὸ δίπουν, λοιπὸν ἐσόμεϑα ἀποδεὸς τ τες χαὶ τὸ ᾿ ζῷον πεζὸν 

δίπουν᾽ ὁρισμὸν εἶναι τοῦ ἀνϑρώπου. ἐπεχείρουν γὰρ οὕτως: 6 ἄνϑρωπος 

10 ἣ ζῷον ἢ ἄψυχόν ἐστιν: ἀλλὰ μὴν ζῷον ἐστιν: οὐχ ἄρα ἄψυχον. χαὶ 

πάλιν ὃ ἄνϑρωπος ζῷον: πᾶν ζῷον ἣ πεζὸν ἢ πτηνὸν ἣ ἔνυδρον" ὁ ἄν- 
ὕρωπος ἄρα πεζόν, οὐ μὴν δὲ πτηνὸν ἢ ἔνυδρον. χαὶ πάλιν 6 ἄνθρωπος 
ζῷον. πᾶν ὃὲ ζῷον ἢ πολύπουν ἣ τετράπουν 7% δίπουν: ὁ ἄνθρωπος 5 

ἄρα δίπουν. οὕτως γοῦν δείξαντες ἕχαστον τούτων ὑπάρχειν τῷ ἀνθρώπῳ 

15 ἔλεγον χαὶ τὸ ὅλον, ἤγουν τὸ ζῷον πεζὸν δίπουν᾽, ἀποδεῖξαι ὁρισμὸν εἶναι 
ὩΣ τοῦ ἀνθρώπου. 6 δὲ ᾿Αριστοτέλης ἐλ f λέγχει χαὶ αὐτοὺς μὴ συλλογιζομένους 

χαὶ ἀποδειχνύοντας λαβὼν τὸ ἴδιον τοῦ συλλογισμοῦ χαὶ συλλογιζόμενος ἐν 

δευτέρῳ σχήματι; λαβὼν ὡς ἴδιον τοῦ συλλογισμοῦ ἐστι τὸ γίνεσϑαι τὸ 

ἀνάγχης ἀπὸ τῶν χει- rane ἄγμα, ἤγουν τὸ συνάγεσϑαι τὸ συμπέρασμα, ἐ 
7 \ Ἂ , ¢e \ >. ~ > ~ Q/d 5 

90 πῶ χαὶ ληφϑεισῶν προσάσεων, of δὲ διὰ τῆς διαιρετιχῇς μεϑόδου ἀπο- 

δειχνύοντες τὸ ζῷον ἣ τὸ πεζὸν ἣ τὸν ὅλον ὁρισμὸν ὑπάρχειν τῷ ἀνϑρώπῳ 10 
ὩΣ ΄ ~ ~ 

οὐχ xz ἀνάγχης συνάγουσι ταῦτα ἀπὸ τῶν χειμένων, ὡς χαὶ ἔχειν χώραν 

τὸν βουλόμενον ζητεῖν διὰ τί ὁ ἄνϑρωπος ζῷον ἣ πεζόν. 
i ‘ Ἱ ‘ | 

5 Ρ. 91615 ᾿Αλλ’ ὥσπερ οὐδ᾽ ὃ ἐπάγων. 

25 Ὥσπερ διὰ τῆς ἐπαγωγῆς τῶν μεριχῶν ὃ δειχνύων τὸ χαϑόλου οὐχ 
ἀποδείχνυσιν (οὐ γάρ, εἰ ὃ eyecare χαὶ ὁ ἵππος τὴν χάτω γένυν χινοῦσιν, 

ἀνάγχη χαὶ πᾶν ζῷον τὴν χάτω γένυν χινεῖν), οὕτως οὐδὲ διὰ τῆς διαιρέ- 

σεως δυνατόν ἐστι συλλογίσασϑαι τὸν ὁρισμόν. 

p-91>15 Οὐ γὰρ δεῖ τὸ συμπέρασμα ἐρωτᾶν. 15 

30 Ἤγουν οὐ yap ἐφ᾽ ὅσων συνάγεταί τι συμπέρασμα διὰ συλλογισμοῦ 

3 διὰ superser. E post ὁδὸς add. xat μέϑοδος CEF: om. a Arist. post συλλο- 

γίζεται add. τόδε ὁρισμὸν εἶναι τοῦδε CEF: om. a Arist. 4 tov om. a 

5 τοῦδε om. C 0 ἐδείξαμεν, om. εἰ a 0. 7 διαιρετιχῆς a 7 ὑπάρχει ἃ 

zat alt. om. ἃ 8 λοιπὸν --- 9 δίπουν om. a 9. ὁ ἀἄνϑρωπος om. ἃ 

11 post πᾶν add. δὲ C 12 7 CEF: οὐδὲ a 15 ἤγουν om. a 

17 χαὶ ---18 συλλογισμοῦ om. a 19 ἐξ ἀνάγκης τὸ συμπέρασμα Καὶ 21 ὅρον 

(quod correxit Waitz Organ. II p. Χ) a 23 τοῦ βουλομένου a ἢ om. a 
24 lemma om. EFa 26 xat Ca: 7 EF 
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\ 5» . "» ‘ Vv vs 6 ~ 

χαὶ ἀποδείξεως, ἐπὶ τούτων ἔχε: ἄδειαν βουλόμενος ἐρωτᾶν διὰ τί 79r 
ν la \ Vv Vv RLANY 

συνήχϑη το συμπέρασυα, οὐτε υτγν ἔχει ἄδειαν δοῦναι χαὶ συγχωρῆσαι TO 20 

‘ 

‘ 

“ht £ eater lens ae : συναχϑὲν συμπέρασμα 7 μὴ δέξασϑαι" ἐπεὶ yap ἐξ ἀνάγχης συνήχϑη:- 
\ wv ~ ine! ~ ~ 

χαὶ ἄχων πᾶς τοῦτο δέξεται. ἐπὶ δὲ τῆς διαιρετιχῆς τοῦτο οὐχ ἔστιν, i 
I ase Saher + Ζ 2 ~ ᾿ = ~ ς 
ἀλλ ἔξεστι τῷ βουλομένῳ ἐρωτᾶν διὰ τί ὁ ἄνϑρωπος ζῷον, διὰ τί πεζόν, 

σι 

5 
΄ 

χαὶ εἰ μὲν βούλεται, δέξεται ταῦτα, εἰ GE μή γε, οὐ συγχωρήσει. εἶτα 

λέγει χαὶ πῶς διὰ τῆς διαιρέσεως ἐδείχνυον ταῦτα. 

2 - Vv la x ~ 3 » a 

Ἐπειδὴ ὃν ἔλαβεν ὁρισμὸν τοῦ ἀνθρώπου, συνέβαινεν ἔχειν δύο 

10 διαφοράς, τὸ πεζὸν χαὶ τὸ δίπουν, φησὶ χἂν λάβῃς ὁρισμὸν πλείονας 
Vv 5 5 

διαφορὰς ἔχοντα, ὥσπερ τὰς πρώτας ταύτας ἀσυλλογίστους ἔλαβες δια: 
΄ oO \ » ~ -“ - ~ 

φοράς, οὕτω xal τὰς πολλάς. τοῖς μὲν οὖν οὕτω μετιοῦσι χαὶ διὰ 

τῆς διαιρετιχῆς μεϑόδου πειρωμένοις ἀποδειχνύειν τοὺς hs ee χαὶ 

συλλογίζεσϑαι ἣ χρῆσις τῆς διαιρέσεως ἀν δος ἐστιν, ἤγουν οὐ 80 
Pp) , 5 

15 δύναται συλλογίσασϑαι. χαὶ οὐ μόνον οὐ συλλογί 
ἃς μὴ πεφυχυίας δείχνυσϑαι, ἀλλ᾽ οὐδὲ τὰς ἐν νδεχομένας χαὶ δυνατὰς διὰ 

ὕρωπος πεζὸν συλλο- 

ται τὰς ἀμέσους προτάσεις 

ἔπη κατ, δειχνύεσϑαι συλλογίσεται. ὅτι γὰρ ὃ ἄν 

γισϑήσεται διὰ μέσου τοῦ F γελαστιχοῦ, χαὶ ὅτι Ot 
ταῦτα δύναται συλλογίσασϑαι. 

ποῦν δειχϑήσεται διὰ 

ov @- μέσου τοῦ φύσει ὀρϑίου: ἢ = διαίρεσις οὐ 
i 

Ἂν Ν 

20 p.91b24 Τί γὰρ κωλύει τοῦτο ἀληϑὲς μὲν εἶναι: 

σον ἰὸς >? 
U οξ 

, 3 \ ~ ΄ 3 \ 

0 ληπτέον: οὔ γὰρ τοῦ ἘΠ ΠΤ ἐστὶ χατα- 

ον ἐπιχείρημα. φησὶν οὖν, ὡς χἂν δοίημεν ἕχαστον 

μέρος τοῦ ὁρισμοῦ τοῦ “ζῷον πεζὸν δίπουν᾽ χατηγορεῖσϑαι τοῦ ἀνϑρώπου 
34 ~ ΄ , ar \ aS Os ΄ ’ 35 > DN , b} ΄ if \ ΄ ΄ 

ἀληϑῶς, ὡσαύτως δὲ χαὶ τὸν ὅλον ὁρισμόν, ἀλλ᾽ οὐδεμία ἀνάγχη (χαὶν ὡς Opt- 
ἂς > >) ~ , Cc ‘ 

‘5 

συὸν xat αὐτοῦ λέγεσϑαι" οὐ γὰρ πᾶς λόγος χατά τινος ἐς ᾿ιεγόμενος 
τῷ σι 

» ~ v > 

ἤδη χαὶ ὁρισμός ἐστιν αὐτοῦ. ἔστι γὰρ ex συμβεβηχότων ϑεῖναι λόγον, ὡς τὸ 40 

ζῷον ὀρϑοπεριπατητιχὸν πλατυώνυχον, χαὶ χατηγορῆσαι τοῦ ἀνθρώπου ahy- 
~ 9 ) Ce! Ἁ 3 ~ >) v » 3 3 ἰὸ “" \ >A 

is, ἀλλ᾽ δρισμὸς αὐτοῦ οὐχ ἐστιν. ETL οὐχ Et LO ίᾳ λαβὼν τὸ πεζὸν nat ἰδια 

τὸ δίπουν ἀληϑῶς ταῦτα τοῦ ἀνθρώπου χατηγόρησας, χαὶ ὁμοῦ δύνανται 

80 ἀληϑῶς τοῦ ἀνθρώπου κατηγορηϑῆναι. οὐ γὰρ πάντα τὰ ἰδία. χατηγορού- 

μενα ἀληϑῶς δύνανται χαὶ ὁμοῦ ἀληϑῶς χατηγορεῖσϑαι" χατὰ yap τοῦ 

Σίμωνος ἰδίᾳ μὲν χαὶ ἰδίᾳ ἀληϑῶς τὸ σχυτεὺς χαὶ τὸ ἀγαϑὸν χατηγορη 

ϑήσεται, δυοῦ δὲ ἀδύνατον. 45 

1 ὁ--- ἄδειαν om. a 4 πάντων ἃ TOD διαιρετιχοῦ a 5 ἕξουσι a 

6 δέξασθαι a 8 ἐπὶ a Arist.: om. CEF 9 ὃν CEF: οὖν a 10 τὸ 

alt. a: om. CEF 11 an ἀσυλλογίστως Ὁ 12 διὰ om. ἃ 15 συλλογίσασϑαι 

om. a οὐ συλλογίσασϑαι a 16 τὰς alt. om. a 18 συλλογιστιχοῦ a: fort. 

βαδιστιχοῦ δειχϑήσεται om. C 19 ὀρϑία a 20 ante εἶναι add. τὸ πᾶν a Arist. 

(post εἶναι colloc. ἢ) 21 προσλαβόντος a 22 ὡς οὐχ ἂν a 24 χαὶ alt. 

addidi cf. vol. XXI 1 p. 73,8 25 φέρεσϑαι a 26 αὐτοῦ ἐστιν Ια 27 χατηγο- 

ρεῖται ἃ 29 δύναται a 30 ἰδίᾳ a: ἰδίως asl 31 post ὁμοῦ add. χαὶ a 

32 μὲν om. C τὸ σκυτεὺς zth.] ef. Περὶ cpu. ὁ. 11 p. 20225 ἀγαϑὸς E 
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p.91b96 "Ete τί χωλύει ἢ προσϑεῖναί τι ἣ ἀφελεῖν; 79r 

Ταῦτα εἰ μὲν λάβοις πρὸς τὰ προσεχῶς ἄνω ῥηϑέντα περὶ ὁρισμοῦ, 
" > , Ω., > \ 1 : . Q~ \ 

ς χατασχευαστιχὰ Exetvwy ληφϑήσεται: ἐπεὶ yap εἶπεν ἀληϑῶς μὲν 

λέγεσϑαι τὸν συντεϑέντα λόγον χατὰ τοῦ ὁριστοῦ, μὴ μέντοι γε δὲ εἶναι 

σι δρισμὸν αὐτοῦ, τρόπους τινὰς τίϑησι xual)’ οὺς ἐγχωρεῖ τὸ κατηγορούμενον 
c " ἀληϑῶς χατά τινος wy ὁρισμὸν εἶναι αὐτοῦ. ἐν γὰρ τῷ ᾿ζῷον λογιχὸν 50 

Ἁ ~ 4 . / > ’ ΄ ’ ~ , ~ 

ϑνητὸν vod χαὶ ἐπιστήμης δεχτιχόν᾽ τί χωλύξι, φησί, προσϑεῖναί τι τῇ 

ΝΣ 
ς ’ . ΄ « nw ΄ , ~ 

οὐσία, ἤγουν τι συμβεβηκὸς ἐπέχεινα τῶν οὐσιωδῶς ὑπαρχόντων ἐν τῷ 
΄ " A > A / δ, ΄ς ‘ 

δρισαῷ. οἷον τὸ γραμματιχὸν ἢ τὸ γελαστιχόν: ὁ γὰρ ῥηϑεὶς ὁρισμὸς 

10 προσλαβὼν ϑάτερον τούτων ἀπώλεσε τὸ εἶναι ὁρισμός. ὡσαύτως χαὶ ἂν 
5 - ~ ΄ ΄ - c ~ 

ἀφέλῃς τινὰ τῶν οὐσιωδῶς ἐν τῷ ὁρισμῷ ὑπαρχόντων χαὶ ἐρεῖς ζῷον 

λογιχόν᾽. τοῦτο ὁρισμὸς οὐχ ἔστι διὰ τὸ μὴ μόνον τὸν ἀἄνϑρωπον δηλοῦν 
ἌΝ ‘ Vas ΄ Fase A \ aed pe AT a eas =e) BY Vit} ah Cex ~ -ι 

ἀλλὰ χαὶ ἄλλα. | ὡσαύτως χαὶ εἰ ὑπερβῇς τὰ μεταξὺ χαὶ ἐρεῖς “ζῷον νοῦ 19" 

χαὶ ἐπιστήμης δεχτιχόν᾽, οὐδὲ τοῦτό ἐστιν ὁρισμός" δεῖ yap τὸν ὁὀρισμὸν 

15 ἐχ πλειόνων εἶναι: διαφορῶν. 

p.91b28 Ταῦτα μὲν οὖν παρίεται. 
~ ’ ~ ᾽ν 

"Hyoov παρεῖται, χαὶ συμβαίνει γίνεσϑαι ταῦτα, ὕγουν τὴν πρόσϑεσιν, 
0. 

΄ - - a ΄ 5: 

τὴν ἀφαίρεσιν χαὶ τὴν ὑπέρβασιν, ἐν τοῖς ὁρισμοῖς, ὃ χαχίαι γίνονται τοῦ 5 

20 p.91b28 ᾿Βνδέχεται δὲ λῦσαι. 

Ἤγουν παραδοῦναι τρόπους xa? ods λυϑήσεται ἢ χαχία αὕτη τοῦ 
Qa 

wy ~ » , ΄ > ~ Ὑ ΄ 

δοισμηοῦ, χαὶ οὔτε πρόσϑεσις γενήσεται ἐν αὐτῷ οὔτε ὑπέρβασις οὔτε 
΄ , \ Ly ΄ + ΄ ΄ 

ἀφαίρεσις. πρόσϑεσις μὲν οὖν οὐ μὴ γένηται, εἰ λαμβάνεις πάντα τὰ 10 
- οὐσιώδη μόνα χαὶ τὰ ἐφεξῆς χαὶ προσεχῶς ἐν τῇ διαιρέσει χείμενα. 

X "~~ 

OS ζῷον" τοῦτο προσεχῶς διαιρήσεις εἰς τὸ λογι- τῷ or πρῶτον μὲν γὰρ χεῖται τ 
\ ‘ \ X > \ x4 \ -~ ~ ~ > 3 ~ 

χὸν χαὶ τὸ λογιχὸν εἰς τὸ Dvytov χαὶ χαϑεξῆς. ταῦτα γοῦν εἰ ἐφεξῆς 
͵ ea Rai aan fe Berta Stance Mea ότοῖς A con λαμβάνεις ἐν τῷ ὁρισμῷ, ὡς χεῖνται ἐν τῇ διαιρέσει, ἐχφύγοις χαὶ τὴν 

ὑπέρβασιν. ὡσαύτως οὐδὲ παραλείψεις τι, εἴγε λάβοις τὸ πρῶτον, ἤγουν 
τὸ ζῷον, εἶτα μηδέν τι παραλείψεις τῶν οὐσιωδῶς ὑπαρχόντων τῷ ὁριστῷ. 15 

30 Τοῦτο δ᾽ ἀναγχαῖον, ἤγουν εἰ ἅπαντα τὰ οὐσιωδῶς ὑπάρχοντα τῷ 
δριστῷ λάβῃς εἰς τὴν διαίρεσιν, εὑρήσεις ταῦτα χαὶ λήψῃ ἐν τῷ ὁρισμῷ. 

- ΄ as ~ > ~ e ~ - τοῦτο δέ, τὸ μηδέν τι παραλιπεῖν ἐν τῷ δρισμῷ ὧν εἴπομεν, ἀναγκαῖον 
ἔσται. 

1 7 prius ἃ Arist.: om. CEF, at cf. p. 352,10 2 λάβης F 4 συνϑέντα a 

ὁρισμοῦ a δὲ om. a 6 τὸ (post yap) C 7.8 τῇ οὐσίᾳ seripsi: τῆς 

οὐσίας libri 8 ἤτοι, om. τι ἃ 9 τὸ utrumque om. ἃ 10 post εἶναι 

add. χαὶ a post ὡσαύτως add. δὲ a 13 ἄλλο a 17 πρόϑεσιν a 

22 ὑπέρβασις---πρόϑετις a 23 πρόϑεσις a οὖν a: om. CEF 24 ante προ- 

σεχῶς add. τὰ a 27 ἐκφύγης CFa 28 παραλήψεις a λάβης F 

29 παραλήψεις a δρισμῷ a 31 λάβοις Ka 32 τι om. a 



Τοῦτο δ᾽ ἀναγχαῖον, τὸ ἐχφυγεῖν χαὶ τὰ τρία ταῦτα ἐν τῇ διαιρέσει, TOY 

εἴγε ἅπαντα τὰ ὄντα ὀφείλουσιν ἐμπίπτειν εἰς τὴν διαίρεσιν. τοῦτο 

ειν ε δ᾽ ἀναγχαῖον, τὸ πάντα sprint τὴν διαίρεσιν. 

Ρ. 91081 "Atopov γὰρ δεῖ εἶναι. 

» ΄ x ΄ s » ~ 

ἄτομον ποιήσεις τὸν ὁρισμόν, ἤγουν ἐφαρμόζοντα advo τῷ δριστῷ χαὶ 

οὐδενὶ ἑτέρῳ. πλὴν xdv τὸ ἄπταιστον χαὶ ἀνεπίληπτον ace 6 δρισυὼὸς 80 
> ΕΝ A / >) ~ > ? > “ \ 5; v x i 

ἐχφυγὼν τὰς χαχίας αὐτοῦ, GAN οὖν συλλογισμὸς οὐχ ἐστι. χαὶ ταῦτα 
Cw , ΄ , . , 

μὲν συνεβιβάσϑησαν πρὸς τὸν ὁρισμόν. εἰ δὲ λάβοις τὸ “ἔτι τί χωλύει 

10 ἣ προσϑεῖναί te; ὡς ἕτερον ἐπιχείρημα, οὕτω συμβιβάσει 
Ἁ 

ὁ ᾿ 

ἐπεὶ περὶ διαιρέσεως ἦν ὃ λόγος, ὅτι ἀποδείκνυται 6 ὁρισμὸς διὰ τῆς 

διαιρέσεως, φησὶ νῦν ὅτι, χἂν ἢ διαίρεσις συμβάλληται εἰς τὴν εὕρεσιν τοῦ 

ὁρισμοῦ, οὐ μέντοι γε 68 εἰς τὸ συλλογίσασϑαι αὐτόν, ἀλλ᾽ ἔστιν εἰχός 

τινα ἀπατη τυ: χαὶ μὴ μετ a ρίσασϑαι χαλῶς τὴν διαίρεσιν. χαὶ ef μὴ 3d 

15 χαλῶς χαὶ ἀμέμπτως προβῇ ἢ Hae οὐδ᾽ εἰς εὕρεσιν τοῦ συλλογι 

σμοῦ συντελέσει. πρόσϑεσις μὲν οὖν γίνεται ἐν τῇ διαιρέσει, ὅταν διαιρῶν 

οὐ λαμβάνῃς μόνον τὰς οὐσιώδεις χαὶ εἰδιχὰς διαφορὰς ἀλλὰ χαὶ τὰς 
c δος \ ‘ f= > FS ‘ Ν ΄ Ν v~ 5 ‘ ! , 

ὑλιχὰς χαὶ χατὰ συμβεβηχός. εἰ yap διαιρήσεις τὸ ζῷον εἰς τὸ γαμψώ- 
\ 5 , Wy Nn \ Ὁ , > a by 5 ΄ - 

voyov χαὶ πλατυώνυχον, ἔλαβες τὰς ὑλιχας, εἰς ἄς OVO ἐμπίπτει πᾶν 
ἘΞ c \ 5 , \ ΄ "7 "Ἢ IDV ΄ \ , ~ \ 

20 ζῷον: of γὰρ ἰχϑύες χαὶ οἱ ὄφεις οὐδὲν τούτων. χαὶ πάλιν διαιρῶν τὸ 
“- > v \ ~ 5 ΄ aa) aN ~ \ \ mae 

ζῷον εἰς ἄρρεν xat ϑῆλυ, οὐ mavta περιέλαβες ta ζῷα zat yap ταῖς 40 
A ” \ ~* >} Vv a at σ b) 

t tO αρρξν χαὶ ὕγλυ ΟΌΧχ ἔστι. παράλειι τις Os λέγεται τὰν οὐ o 
> 

~ Oy — ς a (7. 
λάβῃς ἐν τῇ διαιρέσει πάντα τὰ ἀντιδιηρη μένα. ἀλλὰ διαιρήσῃς τὸ ζῷον 
od τοι ΠΕΣ πὸ il SVE oi 5 ΠΡ ϑενα, ee s Py {sx BY ee 

X 5 3... \ ‘ \ = , > haa ΞΙ Ἂς \ » . id we Q = i a 

εἰς τὸ πεζὸν χαὶ πτηνόν, ἐάσῃς GE TO ενυῦρον. υὑπερβασις GE γίνεται, ἢ [0] -- 

\ 

διαιρήσεις τὸ ζῷον εἰς τὸ ὑπόπουν xat ἄπουν ὑπερέβης yap τὸ πεζόν" 
NG cr 

YS ‘ . ~ Ν ~ 5 \ Pe \ Ν᾽ ld > ‘ ἊΣ 

εοξι γὰρ ea δος το ζῷον εἰς τὸ πέεςῦν, πτηνὸν χαὶι ενυόρον χαι οὕτω 

“λ τὸ πεζὸν εἰς τὸ ὑπόπουν χαὶ ἄπουν. 
ἼΛτομον γὰρ δεῖ εἶναι. τοῦτο εἴρηχεν ws πρός τινὰ οἷον ἐπαπο- 

ρήσαντα, ἄχρι πόσου δεῖ προβαίνειν τὴν διαίρεσιν χαὶ οὕτως ἵστασϑαι. 

30 χαὶ φησίν" εἰ διαιρῶν καταντήσεις εἰς ἄτομόν τι, οἷον εἰ ἔστι τὸ νοῦ χαὶ 

ἐπιστήμης δεχτιχόν, ὃ οὐ δύναται διαιρεϑῆναι εἰς ἕτερα εἴδη, τότε δεῖ 

στῆναι τὴν διαίρεσιν. πλὴν χἂν προβῇ % διαίρεσις ἀνεπίληπτος χαὶ ἐχ 

ταύτης προβῇ ὁρισμός, GAN ὅμως συλλογισμὸς αὕτη οὐκ ἔσται, 50 

ἤγουν οὐ διὰ συλλογισμοῦ τὸν ὅρον εὗρεν. 

1 ante τοῦτο add. εἰς τὸ αὐτό EF 1- post 27 ἄπουν colloc. Ca post ava- 

γχαῖον add. εἰς a “zat om. a 3 ἀναγχαῖον ἃ: ἀνάγκη CEF 4 post γὰρ add. 

εἴδει ἃ (pr. B: ἤδη codd.) 5 λάβοις Ka 7 οὐδέ τινι ἑτέρῳ EF χἂν in ras. F: 

ἂν ἃ 60m. ἃ 9 ὅτι ἃ 12 χἂν CHEF: οὐχ ἂν ἃ συμβάλλεται ἃ 

18 δὲ om. ἃ 14 μεταχειρήσασϑαι ἃ 16 πρύϑεσις a 11 λαμβάνεις EH: Aap- 

βάνῃ a εἰδιχὰς ἃ: ἰδιχὰς CEE 20 an ὄφεις <els)? 22 ἐγχέλεσι Ka 

παράληψις ἃ γίνεται conicio cf. vs. 10. 24 23 διαιρήσεις ἃ 24 εἴς τε ἃ 

πτηνὸν «at πεζὸν C 20 πτηνὸν, πεζὸν C 28 οἷον om. ἃ 



σι 
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¢ ) | d v Μὴ 5 Ἶ = p-91632 ᾿Αλλ εἴπερ, ἄλλον τρόπον γνωρίζειν ποιεῖ. 7 

Οὕτω τοῦτο Guvtaxtéov' ἀλλ᾽ εἴπερ ἢ διαίρεσις ποιεῖ γνωρίζειν χαὶ 
συνιστᾶν τὸν ὅρον ual Ἰνῶσιν ἡμῖν ἐμποιεῖ τῶν ἐν αὐτῷ μορίων, ποιεῖ 
γνωρίζειν αὐτὸν οὐ διὰ συλλογισμοῦ ἀλλὰ zat? ἄλλον τρόπον γνώσεως" οὗ 
γὰρ ἀεὶ τὰ ρους διὰ συλλογισμῶν γινώσχομεν, ἀλλ᾽ ἢ δι᾽ ὁρισυοῦ 
ἢ Gv ἀναλύσεως ἣ διὰ διαιρέσεως. 

Υ ‘ ~ A SRA wv Ἁ ‘ Ya | s ν 5 ~ Kat τοῦτο μὲν οὐδὲν ἄτοπον, τὸ μὴ ἀεὶ διὰ συλλογισμοῦ 
; > b] ΄ 

ὑποιεῖ τοῦ χαϑόλου διὰ τῶν ΟΣ 

᾿Αλλ᾽ ὅμως δηλοῖ τι, ἤγουν τὸ χαϑόλου, συλλογισμὸν δὲ οὐ 
λέγει, ἤγουν οὐ διὰ συλλογισμοῦ παριστᾷ τὸν δρισμὸν ὁ λέγων χαὶ ἐπι- 

συνάγων αὐτὸν ἐχ διαιρέσεως. 
Ὥσπερ γὰρ ἐπὶ τῶν συμπερασμάτων τῶν ** συναχϑέντων οὐχ 

᾿ ΄ x ied v » ~ ΄ ~ αἰτίων, ἐάν τις εἴπῃ ὅτι τούτων ὄντων, ἤγουν τῶν προτάσεων οὐσῶν, 

ινώσχειν, ἐπεὶ xual ὃ ἐπαγωγῇ χρώϊμενος ἀποδείχνυσι χαὶ γνῶσιν ἡμῖν 80τ- 

> ΄ > » \ ΄ ᾿ 
15 ἀνάγχη τοδὶ εἶναι, ἤγουν τὸ συμπέρασμα, οἷον εἰ συνάξει τις τὴν ὅ 

΄ ΟΣ Fee Ss A 2 tend \ σ ‘ “ “2 ΟἿ ‘ o A σελήνην ἐχλείπειν διὰ μέσου τοῦ μὴ φωτίζειν ἣ γεγονέναι βροντὴν διὰ 
~ Ww Ἁ [4 Vv , ~ ~ v μέσου τοῦ ψόφου (οὔτε γὰρ ὃ ψό pos αἰτιός ἐστι τῆς βροντῆς, οὔτε τὸ μὴ 

~ 5 935 ’ ΄ 5 ~ ‘ φωτίζειν αἴτιον τῆς ἐχλείψεως, ἀλλὰ ταύτης μὲν ἣ ἀντίφ op αξις, τῆς δὲ 
~ » , Vv ΄ Ὁ βροντῆς ἢ ἀπόσβεσις τοῦ πυρός), ἔχει χώραν ὃ ἀχροατὴς ἐρωτᾶν διὰ τί 

20 ἐχλείπει ἣ βροντᾷ, οὕτω χαὶ ἐπὶ τῶν διαιρετιχῶν ὅρων, ἤγουν τῶν 
~ ~ 5 , 

~ ὁρισμῶν τῶν ἀπὸ διαιρέσεως εὑρεϑέντων. οἷον ef ἔστιν δρισμὸς τοῦ 
ἀνθρώπου τὸ ζῷον ϑνητὸν ὑπόπουν δίπουν ἄπτερον, ἔξεστι τῷ 10 

~ ~ 2 ΄ - ἀχροατῇ ἐρωτᾶν παρ΄ ἑχάστην πρόσϑεσιν, ἤγουν μέρος ἕχαστον τοῦ 
ὁρισμοῦ, οἷον διὰ τί ϑνητὸν ἢ ὑπόπουν; ἐρεῖ γὰρ ὃ διαιρετιχὸς χαὶ δεί- 

= ΄ We fo J ~ ee S € \ Ἃ SUC , ΄ ar v 95 Est ὡς οἴεται ὅτι πᾶν ζῷον ἡ ὕνητὸν ἣ ἀϑάνατον, ὃ δὲ ἄνϑρωπος 
7 > ΄ sy 9 5 5 ~ y ὕνητός, οὐχ ἄρα ἀϑανατος. ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἀσυλλογίστως ταῦτα ἔλαβεν, ἐρω- 

THIEL αὐτὸν διὰ τ ὕνητὸν 6 ἀνϑρωπος χαὶ οὐχ ἀϑάνατον: 6 δὲ τοιοῦτος 
7 , e ‘ >) \ ~ ὃ ld ΄ A 5 wv ἅπας λόγος 6 ἐπισυναχϑεὶς ἀπὸ τῆ ὁιαιρέσεως ὁρισμὸς οὐχ ἔστιν" εἰ 

7 \ \ SENSE. b] ‘ ~ . b) “ΟῚ ?> ΄ e A 5 (40 χαὶ ἀπεόξίχνυτο ἀπὸ τῆς διαιρέσεως, ἀλλ᾽ οὖν ὃ ὁρισμὸς συλλογι- 
5 , Ss ~ ΡΣ 80 σμὸς οὐ γίνεται, τουτέστιν οὐ διὰ συλλογισμοῦ ἐφευρέϑη. 1ῦ 

>) τ ἘΣ " ω p.9226 ᾿Αλλ᾽ ἄρα ἔστι χαὶ ἀποδεῖξαι τὸ τί ἐστιν: 
VA δ 2 ἜΝ 2! ld Ne we SIN ‘ a , > ΕΞ ‘ 4 ὁ τι ἔστι XAT οὐσίαν δηλοῖ τὸν εἰδιχὸν ὁρισμόν" οὗτος γὰρ μόνος 
~ \ 5 ~ ~ ΄ v Ὁ see τὸ oe χαὶ τὴν οὐσίαν τοῦ ὁριστοῦ ὡς ἔχων τὰς οὐσιώδεις 

1 εἴπερ CEF Arist.: ἕτερον a 2 γνωρίζειν ποιεῖ ἃ 8. ὁρισμὸν a 
ποιεῖ ἃ post ἐμποιεῖ del. τοῦ χαϑόλου---παριστᾷ e vs. J—11 illata C 5 post 
yap add. av a ἐγνωσμένα a συλλογισμοῦ γινώσχεται "αὶ 6 διὰ om. ἃ 
8 ὃ om. ἃ 9 τὰ (ante xat.) a 10 δὲ om. a 11 ἣ 18 ὥσπερ 
ἐκ τῶν ἃ lac. indicayi; supple ἄνευ τῶν μέσων, ἤγουν τῶν διὰ oe 14 post 
αἰτίων add. αὐτῷ Ca ὄντων om. καὶ οὐσῶν corr. ( 15 post ἤγουν add. 
γεγονέναι a 16 μέσον, om. διὰ a 17 αἴτιόν a 21 tod om. a 
22 ὑπόπουν ϑνητὸν EF 23 xa? a πρόϑεσιν a post ἤγουν add. τὸ a 
ἔχαστον CEF: πᾶν a 25 7 prius om.a 27 αὐτὸν om. a 33 ὡς OM. a 

Comment. Arist. XIIT 3. Philop. in Anal, Post. 23 
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> , ΄ Ν ~ A , Vv Ἁ \ if > ‘ x e \ 

διαφηράς, ὡς τὸ ζῷον λογιχὸν ὕνητόν. ἔστι yap τὸ τί ἐστι χαὶ τὸν ὁρισμὸν 8Or 
9 > ~ 5 7) \ x ? > ΄ 

ἀποδοῦναι, ἀλλ᾽ οὐχὶ χαὶ zat οὐσίαν, ἤγουν ἀλλ᾽ οὐ δηλοῦντα τὴν φύσιν 

χαὶ τὴν οὐσίαν τοῦ ὁριστοῦ διὰ τὸ ἀπὸ συμβεβηκότων συνίστασθαι, ὡς 

εἴ τις εἴποι τὸν ἀνϑρωπον ζῷον ὀρϑοπεριπατητικὸν πλατυώνυχον γραμμα- 
5 τιχόν. 

' ΄ ‘ Cg. A 

To ἐξ ὑποθέσεως μὴ νόει “ διὰ 
ε , 5) n > ΄ . 

ὡς ὑπόϑεσίν τινα λαβόντα᾽ ὑπόϑεσίς ἐστιν, ἣν ἀναγχη τὸν 

Me ῸΝ [0] 

, \ 2 

10 γεωμετρίας το “ἀπὸ παντὸς σημείου ELS 

A 

ι 
JRA \ , 

ETL TAVTL χξεντρῷ χὰ 

> 
U 

τοῦτο ὃ ἐχ τῶν ἰδίων τῶν ἐν τῷ τί ἐστιν. ὁ γὰρ 
>) ~ 

‘ 

΄ on 3 

ληπτέον οὖν ὡς ὑπόϑεσιν τὸ τί ἣν εἶναι, 7, 
, 

: Ξ 
ὑπαρχόντων τῷ δριστῷ, ὡς 

ὑποϑετιχοῦ συλλογισμοῦ᾽, ἀλλὰ τὸ 

μανθάνοντα μὴ 
΄ 

ν οἴχοϑεν το τῷ λαβεῖν Ἐπ τοῦ διδασχάλου" οἷόν ἐστιν ἐπὶ τῆς 
- 

πᾶν σημεῖον ἔστιν εὐϑεῖαν γραμμὴν 

HEIR ἔστι χύχλον περιγράψαι᾽. 
ἔχειν δρισμὸν 

ὃ 

γουν τὸν δρισμόν, 

ἘΠΕ συνίστα- 
ζῷον λογιχὸν 

, 3 AS Ξ- πο ἐς Ars Ε Ὁ ΡΟ πῇ ΧΑ ΠΥ, α Qf ὕνητόν" ἔχομεν μὲν γὰρ “AL lola τινα GAA οὐ συμβαλλόμενα εἰς THY οὐσίαν 
σ ε , 
WOTE ορισμὴς 

~ € ~ > ~ ~ 

χ τῶν ἰδίων τῶν ἐν τῷ τί ἐστι συγχείμενος᾽. 
ar as Vv td eX a7 5 ~ la > a 3 

ταδὶ δέ, ἤγουν τὸ ζῷον πεζὸν δίπουν, ἐν τῷ τί ἐστι μόνα, ἤγουν ἐχ 
τοῦτο ἢ ἐλάττων , ‘ \ 

πρώτασιζς. χαὶ TO 
ι 

- 3, ~ ‘ , ~ 

20 πᾶν, ἤγουν τὸ ζῷον πεζὸν δίπουν, ἐστὶν Oproucs. τοῦτο τὸ συμπέρασμα. 
χαὶ γὰρ τοῦτο, ἤγουν ὃ λόγος ὃ ex 1: 

3 

εν" ἤγουν ὁρισμὸς EXE (von, 

~ bid ~ 2 ~ ty X 

τῶν ltOLWY τῶν EV τῷ τι εστι,. TO 

25 

εἶναί ἐστ τοῦ ὁρισμοῦ. εἰ γοῦν τις πειρώμενος 20 
a ~ . , co = 

δεῖξαι διὰ aout sase τὸν δρισμὸν λάβῃ μέσον ὅρον τὸν ὁρισμὸν τοῦ δρι- 

σμοῦ χαὶ συλλογιεῖτα! οὕτω “τὸ ζῷον πεζὸν δίπουν λόγος ἐστὶν ἐχ τῶν 
55 ~ 5S ~ , 5 Zs c Qi , ¢ 2 ae 95) pe 2 ~ id >] 

25 ἰδίων τῶν ἐν τῷ τί ἐστιν, ὃ GE λόγος ὁ ἐχ τῶν ἰδίων τῶν ἐν τη τί ἐστιν 

ὁρισμός ἐστι᾽, τὸ ἐν ἀρχῇ πάλιν ἔλαβεν: ὃ yap τοῖοι ἔλαβεν ὡς ὅμολο- 
΄ λ ῳ λένε ἔπ ΣΤ \ λό ~ ἐστ 2 a rine Ἰούμενον" τὸ γὰρ λέγειν, ὅτι ζῷον πεζὸν δίπουν᾽ όγος ἐστὶν ἐχ τῶν ἰδίων 

τῶν ἐν τῷ τί ἐστιν, οὐδὲν ἄλλο λέγει GAN’ ἢ “ὁρισμός Bot’. 

, > ~ 4 a ~ = 

p. 92210 ᾿Ανάγχη γὰρ διὰ τοῦ μέσου δεῖξαι. 35 

“ ~ ~ ~ . > 

30 Ἤτγουν ἀνάγχη λαβεῖν μέσον ὅρον οὐ τὸν δρισμὸν τοῦ δρισμοῦ ἀλλ 
ἄλλο τι. 

2 zal om.a ἢ ἃ 2.3 οὐσίαν --- φύσιν C 4 εἴπη F περιπατητι- 

χὸν ἃ 6 lemma om. EF 7 ὑπερϑετιχοῦ a 8 λαβόντα τινὰ EF 

9 τὸ (post ἀλλὰ) a ἐπὶ CEF: τὸ a 10 τὸ om. a εἰς CEF: ἐπὶ a 

ἔστιν om. a 10.11 ἀγαγεῖν γραυμὴν C 12.13 ἤγουν τὸ ἔχειν ὁρισμὸν τοῦτο a 

15 μὲν om. Ca “zat om. ἃ 

om. a 23, λάβοι E 25 ὁ alt. om. a 

18 ταδὶ CEF: πᾶσι a 

80 οὐδὲ a 

19. 20 ἡ -- τοῦτο 
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p.92211 Ἔτι ὥσπερ οὐδ᾽ ἐν συλλογισμῷ λαμβάνεται. 80r 

Κοινῶς ἐχάχιζε πάντας τοὺς τρόπους δι᾽ ὧν ἐπειρῶντό τινες ἀπο- 
. , A we , σ ‘ > ~ ? ~ ~ νι >) ,ὔ OStxvUsty τὸν ὁρισμόν, ὅτι τὸ ἐν ἀρχῇ ἠτοῦντο. τοῦτο δὲ τὸ ἐπιχείρημα 
αἰτίαν παριστᾷ, δι᾿ ἣν οὐ χαλῶς ἐπεχείρουν δειχνύειν τὸν δρισμὸν λαμ.- 40 
βάνοντες μέσον ὅρον τὸν ὁρισμὸν τοῦ δρισμηῦ. φησὶ γοῦν ὡς πολλοὶ σι 

΄ ιν , τὰ \ > ΄ a~ eo a , ” ἢ πο ἢ Zz τρόποι εἰσὶ xa obs τὰ ἀγνοούμενα δῆλα ἡμῖν τίνεται. ἢ γὰρ διὰ τῆς 
~ fy 

.} ¢ ~ Ἃ Ν διαιρετιχῆς μεϑόδου τὸ ἀγνοούμενον γινώσχομεν ἢ δι’ ὁρισμοῦ ἢ Ov 
2 RFF, my! ) 3 U4 ~*~ 9 \ ~ 2 ’ ~ ~ ~ ἀποδείξεως ἢ δι’ ἀναλύσεως ἢ διὰ συλλογισμοῦ. ἐν οὐδεμιὰ yodv τῶν 

in / , ¢ Ca ‘\ ~ Lan 5 , μεϑόδων τούτων λαμβάνεται 6 ὁρισμὸς τῆς μεϑόδου ἐχείνη, 
v ΄ - - - ~ ~ ΄ 10 ἀγνοηύμενον ἔγνωμεν. ἐάσας yodv τὸ δεῖξαι τοῦτο ἐπὶ πασῶν τῶν μεθόδων 

} > ‘ 

6 Ol ἧς τὸ 

(Aya Pe , 2 rs εἰ ‘ L¢ a \ , ed 5 λαμβάνει μόνην τὴν συλλογιστιχὴν μέθοδον, χαὶ φησίν: ὥσπερ συλλογι- 
Ψ' ΄ e » 5 Μ 5 , id σ Ὧν ~~ ‘ ‘ τ ζόμενοι ὡς ὁ ἄνθρωπος οὐσία λαμβάνομεν μέσον ὅρον τὸ ζῷον χαὶ φαμὲν 410 

v ~ ~ yes ᾿ - . ~ , 6 ἄνθρωπος ζῷον, τὸ ζῷον οὐσία᾽, ἐν οὐδεμιᾷ δὲ τῶν δύω προτάσεων 
Θ΄ ἂς 

~ C e \ ~ ~ o A Ἁ b] . ’ τῷ La) χειται ὁ ὁρισμὸς τοῦ συλλογισμοῦ, οὕτως οὐδὲ τὸν ἀποδειχνύοντα, ὅτι τόδε 
~ ~ ΄ , r ~ ΄ ~ 15 ἐστὶν ὁρισμὸς τοῦδε, δεῖ λαμβάνειν μέσον τὸν ὁρισμὸν τοῦ ὁρισμοῦ. 

Ρ- 92212 “Act γὰρ ὅλη. 
> ~ 

Ἀπὸ τοῦ εἰπ < O2 > eS) (Ὁ or 
Sh 

Qa @ εὶ 
Si 
< Ee 9 wN Φ ΞΡ R a 

πο 
os a R a τ Ξ- v\ 7 Oo 

a) 
ὥ x a ~ ~ τ 

τῆς ἐλάττονος: ἀπὸ δὲ τοῦ εἰπεῖν μέρος ἐδήλωσε τὴν ἐλάττονα περιεχο- 60 
μένην ὑπὸ τῆς μείζονος. G60 γοῦν εἰσιν αἱ προτάσεις ἐξ ὧν 6 συλλογι- 

> ~ ~ ~ ay ~ . ~ 20 σμὸς περαίνεται. ἐν οὐδεμιᾷ γοῦν τῶν δύο ὁ ὁρισμὸς τοῦ συλλογισμοῦ 
τς ΠΗ ΡΝ IR) ΚΣ ὦ Ὁ ΣΟ pas ἀν ΟΣ ΟῚ χειται, ὅστις ἐστὶ λόγος ἐν ᾧ τεϑέντων τινῶν. 

Ρ. 92213 Οὕτως οὐδὲ δεῖ τὸ τί ἣν εἶναι. 800 
» Ν ¢ X ~ e mre 5 ~ Sos , > a ἤγουν tov ὁρισμὸν tod ὁρισμοῦ ἐνεῖναι χαὶ λαμβαάνεσϑαι ἐν τῷ ϊ ᾿ fag 1 συλλογισμῷ τῷ δειχνύοντι τόδε ὁρισμὸν εἶναι τοῦδε, 
"AAG χωρὶς εἶναι τοῦτο, ἤγουν thy borcudy τοῦ ὁρισυοῦ ἣ τὸν ἀπε δι) | ᾿ | 

τῷ οι 

ὁρισμὸν τοῦ συλλογισμοῦ δεῖ εἶναι ἐχτὸς τῶν χειμένων χαὶ ληφϑεισῶν ὃ 
προτάσεων. πρὸς δὲ τὸν ἀμφισβητοῦντα χαὶ ἐνιστάμενον, ὡς οὐ 

~ , ΄ Ν Ἁ Ἃ σ > TEN n 5 yx δ ¢ ’ > an χαλῶς προέβη 6 συλλογισμὸς ἣ ὅτι οὐ τόδε ὃ ἀπέδειξας ὁρισμός ἐστι τοῦδε, 
ΌΣ - A ΄ ~ oO ~ / ~ ἀπαντᾶν τε χαὶ προβάλλεσϑαι τοῦτο, ὅτι χαλῶς συλλελόγισμαι: τοῦτο 

΄ ΄ 5 ΄ ΄ 2 ΄ ~ ο 30 {ap ἐστιν ὁ συλλογισμός, “λόγος ἐν ᾧ τεϑέντων τινῶν ἕτερόν τι τῶν 

1 ἐν συλλογισμῷ a Arist.: συλλογισμὸς CEF 5 post πολλοὶ add. οἱ a 6 γένη- 
ται a 8 διὰ om. EF 9 οὗ ἃ 11 μόνον Ca 14 ὁ συλλογισμὸς τοῦ 
ὁρισμοῦ (quod correxit Waitz Organ. II p. Χ) a ἀποδειχνῦντα a 16 lemma 
om. EF αἰεὶ a (A Bu) 17 ὅλη a: ὅλην CEF 17.18 περιεχομένην ὑπὸ τῆς 
ἐλάττονος ἃ: περιέχουσαν τὴν ἐλάττονα vel simile quid coniecerat Waitz 1. ο.Ψ 21 λόγος χτλ.] 
Anal. pr. 11 p. 24618 22 Get post εἶναι colloc. a Arist. 25 ἤγουν CEF: 7 a 
27.28 χαλῶς οὐ περιέβη a 28 οὐ evan. F: οὐδὲ a τότε ἃ 29 te om. Ea 
post ὅτι add. οὐ C συλλελόγισμαι] ou. supra ot ser. E 80, p. 356,1 ἕτερόν τι 
τῶν κειμένων bis, semel del. F 

23 * 
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χειμένων συνάγεται ἐξ avaynys’, 7 ὅτι χαλῶς ἀπέδειξα τόδε δρισμὸν εἶναι SOV 

TODOS" ὁρισμὸς γάρ ἐστι λόγος σύντομος παριστῶν τὴν φύσιν τοῦ πράγματος 

ἀπὸ τῶν οὐσιωδῶς ὑπαρχόντων αὐτῷ. 10 

Ὥστε ἀνάγχη συλλογίζεσθαι χαὶ ἄνευ τοῦ λαβεῖν τὸ τί ἐστι χαὶ 

5 τὸν ὁδρισυὸν τοῦ συλλογισμοῦ χαὶ ἀποδειχνύειν, ὡς τόδε ἐστὶν ὁρισυὼὸς 

TODOS, ἄνευ τοῦ λαβεῖν τὸν ὁρισμὸν τοῦ ὁρισμοῦ. 

ρ.99490 Καν ἐξ ὑποθέσεως δὲ δειχνύῃ. 

27 τ > A ε - - » ~ , 

Ket ἧσαν τινες πειρώμενοι Ge ὑποϑετιχοῦ συλλογισμοῦ ἀποδειχνύειν 

TOOE ὁρισμὸν εἶναι τοῦδε, ἐλέγχει χαὶ αὐτοὺς ὡς τὸ ἐν ἀρχῇ αἰτοῦντας. 
΄ - ~ ἊΣ) id ~ ~ ~ 

10 τίϑησι ὃὲ παράδειγμα τοῦ πῶς Or ὑποϑετιχοῦ συλλογισμοῦ ἐπειρῶντο 

δειχνύξιν τὸν ὁρισμόν. ἐπειδὴ τὸ ἀγαϑὸν χαὶ τὸ Ὁ εἰσιν ἐναντία, τῶν 

ὃξ ἐναντίων οἱ δρισμοὶ ἐναντίοι, ὡς τοῦ μὲν λευχοῦ τὸ ̓ χρῶμα διαχριτιχὸν 

ὄψεως᾽, τοῦ δὲ Nea τὸ ᾿ χρῶμα συγχριτιχὸν Fae, he είχνυον τοῦ ἀγαθοῦ 
δρισμὸν εἶναι τὸ ἀδιαίρετον οὕτως" εἰ τὸ χαχὸν ἐναντίον τῷ ἀγαϑῷ, 20 

ἘΣ ite ~ . ΄ Ἐπ τος - v 54 Α τ 
15 τοῦ 62 χαχοῦ ὁρισμὸς τὸ διαιρετόν, τοῦ ἀγαϑοὺ ἄρα estat ὁρισμὸς τὸ 

. , ‘ A A AN , . A ( τ 5 

σοταστρετον: χαὶ TO WEY χᾶχον λέγεται οιἰαιρετον ὡς EV ὑπερβολῇ χαὶ 
ΕΞ het ΚΣ “ec ΚΕΝ: ἊΣ \ 9 ΄ ὃς ri 4 τὶ ὸ δὲ Qe 

ἐχλείψει ϑεωρούμενον᾽ χαχὸν γὰρ χαὶ ἢ ϑρασύτης χαὶ ἢ δειλία & ἀγαϑὸν 

ἀδιαίρετον, διότι ἐν μεσότητι ϑεωρεῖται, ἢ ὃὲ μεσότης Ἐς τὸ 68 ἕν 
3> ΄ὔ 
αοιαιρετον. 

20 Τῷ δ᾽ ἐναντίῳ, ἤγουν τῷ ἀγαϑῷ, ἐστὶ τὸ εἶναι xat ὁ ὁρισμὸς τὸ 

εἶναι ἐναντίον, ἤγουν ἀδιαίρετον: ἐν ὅσοις γὰρ πράγμασιν ἐμφαίνεται 

ἐναντίον τι. ae ἐναντιότης τις, τούτων χαὶ οἱ Optount ἐναντίοι. 25 

p. 92224 Kat yao ἐνταῦϑα λαβών. 

lant τ yD 5 ~ ΄ - a \ ΣῈ ΞΕ Χὶ Ν 

Τοῦτό εστι χαχία TOD ὑποϑετιχοῦ συλλογισμοῦ, OT χαὶ Autos τὸ ἐν 
5 

25 ἀρχῇ αἰτεῖται: χαὶ γὰρ ἐνταῦϑα, ἤγουν ἐπὶ τοῦ ὑποϑετιχοῦ Se pa 
‘ 

δείχνυσι τὸ ἀδιαίρετον δρισμὸν εἶναι τοῦ ἀγαϑοῦ λαβὼν to τί ἣν εἶναι, 
3 ΄ , ~ Oo ~ LN eee, v 

ἤγουν τὸν ὁρισμόν, τοῦ xax0d, ee, χαὶ τοῦτο ἀδηλόν ἐστι χαὶ ἀγνωστον. 
΄ς \ a~ a . ἃ . ε , > ~ ~ δ ἧς ~ . own πόϑεν γὰρ δῆλον Ott τὸ διαιρετὸν ὁρισμός ἐστι τοῦ χαχοῦ: ὃ γοῦν τὸ ἄδηλον 30 

5 5 ~ ~ ‘ ‘ 

διὰ τοῦ ἀδήλου δειχνύων τὸ ἐν ἀρχῇ αἰτεῖται: χατὰ πολλοὺς γὰρ τρόπους 
5 

30 τὸ ἐν ἀρχῇ αἰτεῖσϑαι γίνεται. 
ῃ 

\ 

p. 92225 Λαμβάνει δ᾽ εἰς τὸ δεῖξαι τὸ τί ἣν εἶναι. 

Τοῦτο λύσις ἐστὶν ἐνστάσεως. ἴσως γάρ τις ἐνέστη λέγων “ti καχίζεις 
τὸν δείξαντα τὸ ἀδιαίρετον ὁρισμὸν τοῦ ἀγαϑοῦ ἐχ τοῦ ΠΝ τὸ διαιρετὸν Bo 

δρισυὸν τοῦ χαχοῦ; apt γε οὐ χρὴ λαυβάνειν ἐν ταῖς ἀποδείξεσί τινα δι’ 

Ι συνάγεσϑαι ἃ εἶναι om. E 2 post σύντομος add. δηλωτιχκὸς a ὃ xat 

om. ἃ 11 χαχὸν---ἀγαϑὸν a 13 τοῦ δὲ---ὄψεως om. ἃ 10 ἐν om. ἃ 

20 τὸ ἀγαϑόν ἃ 6 CEF: οὗ ἃ 25 post ἐνταῦϑα add. λαβών ἃ 28 ἐστι 

om. Ca yap a 34 οὐ χρὴ evan. C λαβεῖν a τινα post λαμβάνειν colloc. EF 
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ὧν ΤΠ τ Sana λύων οὖν τὴν ἔνστασιν ταύτην φησί" SOV 
λαυβάνειν χρὴ εἰς τὸ ἀποδεῖξαι τὸ τί ἣν εἶναι, ἤγουν τὸ ἀδιαίρετον ὁρισμὸν 

τοῦ ἀγαϑοῦ, τινά, πλὴν οὐχ αὐτὸ τὸ προχείμενον ual ζητούμενον GAR 

ἕτερόν τι. νῦν ὃὲ αὐτὸς ἠτήσατο τὸ ἐν ἀρχῇ, διότι ἐπιχειρῶν δεῖξαι τὸ 
5 ἀδιαίρετον ὁρισμὸν τοῦ ἀγαϑοῦ οὐχ ἕτερόν τι ἔλαβεν εἰς ἀπόδειξιν τούτου 

ἀλλ ἣ τὸν ὁρισμὸν τοῦ χαχοῦ. ὡς γοῦν 6 ὁρισμὸς τοῦ ἀγαϑοῦ ἐζητεῖτο 40 

εἰ τὸ ἀδιαίρετόν ἐστιν, οὕτω ζητεῖται χαὶ ἀγνοεῖται εἰ τοῦ χαχοῦ δρισμός 
ι 

ἐστι τὸ διαιρετόν" τὸν αὐτὸν γὰρ Adyov ἔχουσιν ἄμφω χαὶ ἀναλογίαν, χαϑὸ 
χαὶ ἄμφω ἀγνοοῦνται. 

10 Kat yap ἐν ταῖς ἀποδείξεσιν, ἐν αἷς ἀποδειχνύομεν ὡς τόδε τὸ 

πάϑος ὑπάρχει τῷδε, λαμβάνομέν τι, πλὴν οὐχ αὐτὸ τὸ ζητούμενον. 

Ρ. 99191 Μηδὲ οὗ 6 αὐτὸς λόγος. 

» 5Ὧλ . SyeeN > ΄, v \ \ fe ΄ bap! 

ἤγουν οὐδὲ τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν ἔχει πρὸς τὸ ζητούμενον οὐδ 
> , ἊΝ 3 , x μ᾿: 3 Qs \ \ \ Ἁ > Ἁ > [4 

ἀντιστρέφει πρὸς αὐτό. τὸ δὲ ἀγαϑὸν χαὶ χαχὸν χαὶ τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν 
, >) a) bb Vi \ sy a 

15 ἔχει, ὡς ἐδείξαμεν, χαὶ ἀντιστρέφουσιν, ἤγουν δι’ ἀλλήλων δείχνυται: ὡς 
~ 

ap ἔδειξας τὸν ὁρισμὸν τοῦ ἀγαϑοῦ διὰ τοῦ δρισμοῦ τοῦ χαχοῦ, οὕτω χαὶ = 

τὸν ὁρισμὸν τοῦ χαχοῦ δείξεις διὰ τοῦ ὁρισμοῦ τοῦ ἀγαϑοῦ. 

Πρὸς ἀμφοτέρους δέ, τόν τε δειχνύοντα τὸν ὁρισμὸν διὰ τῆς διαιρε- 50 

τιχὴς μεϑόδου χαὶ τὸν δειχνύοντα τὸν ὁρισμὸν διὰ τοῦ ὑποϑετιχοῦ συλλο- 
- 5» , 5 x A ~ ~ 

20 γισμοῦ, τὸ αὐτὸ ἀπόρημα ἐστιν, ἤγουν τὰ αὐτὰ ἀποροῦμεν χαὶ ζητοῦμεν. 
ς Ἁ - Ν ~ > ~ ~ δ», \ \ ἊΝ ΄ vw 

ὡς γὰρ ἐπὶ τοῦ διαιρετιχοῦ τοῦ ἰδίᾳ μὲν χαὶ ἰδίᾳ λαμβάνοντος ὡς ὃ ἀν- 
\ 

lotines ἐστι ζῷον χαὶ ἰδίᾳ τὸ πεζὸν χαὶ ἰδία τὸ δίπουν, εἶτα ταῦτα xat 
΄ 

/ ‘ 

ὁμοῦ χαϊτηγοροῦντος τοῦ ἀνθρώπου ΠΟ ΠΥ, διὰ τί χατὰ τοῦ ἀνθρώπου 81: 

τὸ ζῷον πεζὸν δίπουν ὁμοῦ χατηγόρησας χαὶ οὐχ ἰδίως ἕν ἔχαστον (οὐ t (ney 
γὰρ πάντα τὰ ἰδίως χατηγορούμενα᾽ χαὶ 6u00 δύνανται κατηγορεῖσθαι), τῷ σι 

οὕτως χαὶ ἐπὶ τοῦ ὑποϑετιχοῦ συλλογισμοῦ τοῦ συνάγοντος ἰδίᾳ μὲν χαὶ 

ἰδίᾳ τὰ ὑπάρχοντα τῷ ὁριστῷ, εἶτα λαμβάνοντος ταῦτα χαὶ ὁμοῦ ζητοῦμεν 

τὸ διὰ τί ταῦτα ὁμοῦ χατηγόρησας. οἷον εἰ τῷ χαχῷ, φασίν, ὑπάρχει τὸ ὃ 

διάφορον πρὸς ἑαυτό, τῷ aya ὑπάρχει τὸ ἀδιάφορον, χαὶ εἰ τῷ χαχῷ 

80 ἐστι τὸ διαιρετόν, τῷ ἀγαϑῷ ὑπόρχεῦ τὸ ἀδιαίρετον, χαὶ εἰ τῷ χαχῷ τὸ 

παρὰ φύσιν, τῷ ἀγαϑῷ τὸ χατὰ φύσιν: εἶτα χαὶ ὁμοῦ ἐλάμβανον ὅτι τῷ 

ΠΣ ἐστι τὸ χατὰ φύσιν τὸ ἀδιάφορον χαὶ ἀδιαίρετον. ἐχ γὰρ τῶν 

1 οὖν superser. E 4 τινα a 6 adh? ἣ a: ἀλλὰ CEF ὁ om. fort. recte a 

7 post εἰ alt. add. 6 a 8 γὰρ om. a 12 μηδὲ a Arist.: οὐδὲ CEF 

14 ἀντιλογίαν (quod correxit Waitz Organ. II p. X) a 15 ἐδιδάξαμεν EF immo 

δείχνυνται 10 ἔδειξε ἃ 17 δείξει a 18 ἀμφότερα a post διὰ add, 

δὲ ἃ 20 τὸ ---ἐστιν CEF: Τὸ αὐτὸ ἀπόρημα. διατὶ ---τὸ χατηγορούμενον lemma ἃ 21 τοῦ 

alt. om. E ἰδίως (post tod) a λαμβάνοντες E 24 χατηγόρησε a 24 et 25 fort. 

ἰδίᾳ 27 post ταῦτα add. τοῦ ἃ 28 χατηγόρησε ἃ φασίν scripsi: φησὶν libri 

29 διάφορον CEF: ἀδιάφϑορον a ἀδιάφορον --- 80 ὑπάρχει τὸ OM. ἃ 32 τὸ 

alt. deleverim ἀδιάφϑορον a 
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27 > 
λαμβανομένων ἰδίᾳ zat ἰδία οὐδεμία ἀνάγχη ἐμφαίνεται, δι᾿ ἣν ὡς Sir 
ἕν χαὶ ὁμοῦ ταῦτα πάντα χατηγορηϑήσονται. 

¥ 
ι ( p. 92232 ᾿Αλλ᾽ ὥσπερ ἂν ἄνϑρωπος ὁ αὐτὸς εἴη, 

"Hyouv 6 Σωχράτης ἰδία p ce λέγεται ἁουσιχὸς xat ἰδία yoauua- 

τιχός, διοῦ δὲ ληφϑέντα χατὰ τοῦ Σωχράτους ἀληϑῶς μὲν χατηγορηϑή- 

ς ὃξ αὐτοῦ οὐχ £5 σεται (οὐδὲ γὰρ οὐσιώδη εἰσὶ ταῦτα), οὕτω 

χαὶ ἰδίᾳ μὲν ὑπάρχει τῷ ἀγαϑῷ τὸ χατὰ τς χαὶ τὸ ἀδιάφορον χαὶ τὸ 

f υοὔ δὲ ληφϑῆναι ὡς δρισμὸν αὐτοῦ ἀδύνατον, xdv ἀληϑῶς 

χατηγορῶνται κατ᾽ αὐτοῦ. χαὶ ἐπεὶ οὔτε δι᾿ ὑποϑετιχοῦ συλλογισμοῦ οὔτε 

δι ἀποδείξεως οὔτε διὰ τῆς διαιρέσεως οὔτε διὰ ἐτονουσοος ἔστιν ἀπο- 

δεῖξαι τὸν ὁρισμόν, πῶς ὃ ὁριζόμενος χαὶ ἀποδιδοὺς τὸν ὁρισμὸν δείξει 
bd e \ 

ὡς τόδε ἐστὶν οὐσία, ἤγουν Opts wos τοῦδε: οὐσίαν GS ἐχάλεσε τὸ τί ἐστιν 
‘ 

ὡς δηλωτιχὸν οὐσίας. 

p. 92235 Οὔτε yap ὡς 6 ἀποδειχνύς. 

"Evradda τὴν ἀπόδειξιν χοινοτέρως ἐπὶ συλλογισμοῦ λαμβάνει. οὐ 

γάρ, φησί, δυνατόν ἐστιν HERE ENET, ἤγουν ΟΕ ΡΉΣΣΣ ἐξ δυολογου- 

έἔνων προτάσεων ὡς τόδε ἐστὶν ὁρισμὸς τοῦδε- οὐδὲ γὰρ ἐξ avayxys € 

ov = χείνων. ὦν ὃ Se εἰς ἀπόδειξιν TOD δρισμοῦ, ἕτερόν τι συνάγουσιν 

αὐτῶν ἀλλὰ τὸ ἐν ἀρχῇ αἰτοῦνται. τοῦτο γάρ ἐστιν ἀπόδειξις, ἤγουν my wr 

4 \ 2 

συλλογισμός, τὸ ἐκ τῶν ληφϑέντων ἕτερόν τι συνάζξαι. 

». 99.421 Οὔϑ᾽ ὡς ὁ ἐπάγων. 

y bhi el 3X > ».\ Q_-F ΄ Ἁ “ας ad 3 ~ 

Hyovv ἀλλ᾽ οὐδὲ δυνατὸν δεῖξαι τόδε ὁρισμὸν τοῦδε Or ἐπαγωγῆς. 

ἢ Ἰὰρ ἐπαγωγὴ τὸ χαϑόλου δείχνυσιν ἐν τῷ ἐπαγαγεῖν πάντα τὰ μεριχὰ 
as 9ῳ.. ὦ ΄ ς - - , ~ ᾿ 

χαὶ μηδέν τι ἐᾶσαι" ὡς τὸ “πᾶν ζῷον τὴν χάτω γένυν χινεῖ᾽ δι᾽ ἐπαγωγῆς 

δειχϑήσεται ἐν τῷ λαβεῖν πάντα τὰ εἴδη, ἤγουν τὸν του χαὶ τὸν ἵππον 
\ \ 5 , be) \ Ἁ 55, ‘ [Ὁ - ν x 

χαὶ τὰ λοιπά. ἀλλὰ μὴν ἀδύνατον τὰ xual? Exacta ἐπεζελϑεῖν διὰ τὸ 

ἄπειρα εἶναι: χαὶ διὰ τοῦτο οὐδὲ αὕτη ἔχει τὸ ἐξ ἀνάγχης ἀποδειχνύειν 

τὸ χαϑόλου. χαὶ λοιπόν, εἰ μέλλει τις δεῖξαι δι᾿ ἐπαγωγῆς τὸν ὁρισμὸν 
τοῦ ἀνθρώπου, ἀνάγχη λαβεῖν τοὺς Optsuods ἑνὸς ἑκάστου εἴδους οὕτως" 

τοῦ βοός 35: τόδε, χαὶ τοῦ ἵππου τόδε, χαὶ ἁπλῶς πάντων τῶν εἰδῶν" 
\ 5 > ~ 2 

λοιπὸν λείπεται τοῦ ἀνθρώπου δρισμὸν εἶναι τὸ ζῷον λογιχὸν ὕνητόν᾽. εἰ 

3 ἂν ἄνϑρωπος ἃ Arist.: om. CEF 5 μὲν om. a 7 τὸ alt. om. C 

ἀδιάφϑορον a 8 ὁρισμὸς a 11 ὁ om.a 12 ante ὁρισμὸς add. ὁ a 

14 ὁ CEF (Dn): om. a Arist. 15 κοινωτέραν a 16 ἐστιν om. a ἐξ om. a 

ob a ἐξ ἀνάγκης scripsi: ἀνάγχη ἐξ libri 19 ἐξ αὐτῶν om. a 21 οὔϑ᾽ 

a Arist.: ἀλλ᾽ οὐδ᾽ EF, ἀλλ᾽ evan. C 6 om. Ca (M) 22 τόδε evan. C: τόνδε a 

17 

9 
“ 

9 
χη 

( 

4 
+ 

( 

μὴ δέ τις ἃ 25 zat om. Ca 26 ta alt. a: to CEF ἐξελϑεῖν a 

αὕτη scripsi: αὐτὴ EF: αὐτὸ Ca 28 μέλλοι E 

15 

20 

30 
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~ o 

βούλει, ποίησον ἐπαγωγὴν τῶν μερικῶν ἀνθρώπων, zat οὕτω συνάξεις 81: o7 

o- ὦ“ a “Cov λογιχὸν ϑνητόν᾽ εἶναι ὁρισμὸν παντὸς ἀνθρώπου. ἐπεὶ ὃὲ ἀδύνατον 

a2) δὴ 

R- 

Sh R 

xa) Exacta πᾶντα ἐπεξελθεῖν, ἵνα παραστήσωμεν δι᾿ αὐτῶν τὸ χαϑόλου 80 

παραστήσωμεν τοὺς δρισμοὺς πάντων τῶν ὁριστῶν, λοιπὸν ἀδύνατον 
? ΄ v ἐπαγωγῆς τὸν ὁρισμὸν δειχϑῆναι. ἄλλως τε ἢ ἐπαγωγὴ οὐ δείχνυσι 

>] 5, ~ a 5 lan ‘ ~s ~~ », v A 

τί ἐστιν, ἤγουν ἕν πρᾶγμα, GAN ὅτι τόδε ἐστὶ τῷδε ἢ οὐχ ἔστι. χαὶ 
σι on 

΄ ΄ Ἃ > ΄ ΄ >. la \ keer 

λοιπόν, ef χατάφασιν 7 ἀπόφασιν δείχνυσιν ἢ ἐπαγωγή, ὁ δὲ ὁρισμὸς οὔτε 
, v » , v ΕΣ ~ ._~- ‘ ΄ , x 4) 

χατάφασις οὔτε ἀπόφασις, οὐχ ἔστι Gt ἐπαγωγῆς δεῖξαι τὸν ὁρισμόν. ἀλλ 
ar >I ~ , / 3 Nt δὰ >) a . ρον ig 

οὐδὲ διὰ τῆς αἰσϑήσεώς ἐστι δυνατὸν δεῖξαι τόδε ὁρισμὸν τοῦδε, διότι ἢ 

10 αἴσϑησις ἀντιληπτιχή ἐστι τῶν μεριχῶν, ἐν οἷς χαὶ πολλὰ δαχτυλοδειχτοῦμεν, 40 

ὅτι περὶ τοῦ δεῖνος λέγω, ὁ δὲ ὁρισμὸς χαϑόλου. 

. 

p.92b4 Ἔτι πῶς δεῖξει τὸ τί ἐστιν ἄνϑρωτπος;: 

Δείξας, ὡς ἀδύνατόν ἐστι dv ἀποδειχτιχοῦ που τιρηρος ἣ ἁπλῶς συλλο- 
Ἰισμοῦ ἣ Gr ὑποϑετιχοῦ ἣ δι’ ἐπαγωγῆς ἣ δι᾿ αἰσϑήσεως δεῖξαι ὡς τόδε 4 

15 ὁρισμός ἐστι τοῦδΞ, ἐπαπορητιχῶς νῦν ἐνταῦϑα προφέρε! τὸν λόγον. πῶς 

οὖν, φησί, δείξει τις τὸ τί ἐστιν, ἤγουν τὸν δρισμόν;: ἄρα μόνον δείξε 

τὸ τί ἐστιν, ee: τὸν ὁρισμόν: xat εἰ τοῦτο, ἔσται δρισμὸς τῶν μὴ ὄντων. 

εἰ γὰρ δείξει ὅτι τὸ “ζῷον πεζὸν δίπουν ὁρισμός ἐστι tod ἀνϑρώπου 7 ἄλλου 

τινὸς πράγματος ὁρισμόν, εἰ ἀγνοῶ xa} ὑπόϑεσιν ὅτι ἔστιν ἀνῦρωπος, ἤγουν 
20 εἰ ἀγνοῶ ὅτι ὅλως ἐν τοῖς οὖσι συγχατηρίϑω ται ὃ ἄνϑρωπος, λοιπὸν μὴ ὅν 

ἐστιν. ἔδειξα οὖν τοῦ μὴ ὄντος τὸν ὁρισμόν: τοῦ GE μὴ ὄντος ὁρισμὸς 50 

οὐχ ἔστιν. εἰ δὲ συναπέδειξξε τοῦτο, ἤγουν τῷ ὁρισμῷ τοῦ ἀνθρώπου χαὶ 
τὸ ὅτι ἔστιν ἄνϑρωπος, συμβαίνει χαὶ τὸ ὅτι ἔστι χαὶ τὸ τί ἐστι δι’ ἀποδείξεως 

γινώσχειν. 

. 

25 p.92b5 Τὸ γὰρ μὴ ὃν οὐδεὶς οἶδεν ὅ τι ἐστίν. 

Ἤτγουν τί ἐστι, τουτέστιν ὁρισμὸς τοῦ μὴ ὄντος οὐχ ἔστιν. ἴσως δὲ 
πρὸς τὸ sed ἐνέστη τις λέγων. πῶς φὴς τοῦ μὴ ὄντος μὴ εἶναι 

ὃ τραγέλαφος μὴ ov ἐστιν, ἀλλ᾽ ἔστιν ὁρισμὸν ἀποδοῦναι αὐτοῦ 

τὸ “ζῷον ἐχ τράγου χαὶ ἐλάφου συγχείμενον᾽. λύων οὖν τὴν ἔνστασιν 

80 ἐπάγει [ ἀλλὰ τί μὲν σημαίνει ὃ λόγος ἣ τὸ ὄνομα, ἔστιν εἰδέναι, 81ν 
τουτέστιν ἐπεὶ χαὶ τοῖς μὴ οὖσι χεῖνται ὀνόματα χαὶ λόγοι ἐφερμηνευτιχοὶ 

: 

@- τῶν ὀνομάτων, ἔστι τῷ μὲν [τῷ] μὴ ὄντι ὄνομα τὸ τραγέλαφος, λόγος ὃ 

3 αὐτῶν scripsi: αὐτοῦ pri 4 τοὺς ὁρισμοὺς πάντων in ras. F 5 οὐ a Arist.: 

om. CEF 7 εἰ CEF: 7 a 8 χατάφασις---ὠαἀπόφασις scripsi: xatépaciv—andvacty 

libri post andy. add. ὥστε a 9 τόδε om. a τοῦδε] de evan. C 

11 (χ)γαϑόλου evan. C 12 ἀνϑῦρωπος CEFa(f): om. Arist. 18 δι᾿ ἀποδειχτιχοῦ 

συλλογισμοῦ in ras. F ἀποδειχτιχοῦ] ao evan. © 13. 14 ἁπλῶς συλλογισμοῦ ἢ om. a 

14 ὑποϑετιχοῦ] ετικοῦ evan. C 15. ὁρισμός] pds evan. C 17 τὸ tl — ὁρισμόν CEP: 

ὅτι ἔστιν a 18. fort. δείξω 20 ὅλως evan. C 20. 21 ὄν ἐστιν non liquet C 

21 ἔδειξας a tov deleverim 22 fort. συναπέδειξα 23 τὸ primum om. a 

καὶ alt. CEF: μὴ a 26 post ἤγουν add. τὸ a οὐχ Esttv—27 μὴ ὄντος om. a 

30 ἀλλὰ---ὔνομα lemma, cui add. 6rav—eldévar a 30. 81 ἔστιν εἰδέναι, τουτέστιν om. a 

32 τῷ alt. delevi 
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10 

30 

αὐτοῦ τὸ ‘Cwov ἐχ τράγου χαὶ ἐλάφου ΟΠ τ ΠΝ ἄλλῳ ὃὲ μὴ ὄντι ἐστὶν Slv 
Μ , >. : 5 ~ ς - bi Reg ‘ ΄ 

ὄνομα τὸ ἱπποχένταυρος, λόγος δὲ αὐτοῦ τὸ “ζῷον ἐξ ἵππου χαὶ χενταύρου ὅ 

συγχεί τ ὃ τοιοῦτος οὖν λόγος, τὸ ᾿ζῷον ἐχ τράγου χαὶ ἐλάφου συγ- 
“ Η͂ > ᾿ > \ ΄ Sey, \ ΄ 

χείμενον᾽, ἔστιν ὁρισμὸς ὀνοματώδης- οὐ γὰρ φύσιν χαὶ οὐσίαν χαὶ ὑπό- 
στασιν παριστᾷ τραγελάφου, GAN ἐφερμηνευτιχό ς ἐστι τοῦ τί σημαίνει τὸ 

τραγέλαφος ὄνομα. ἔστι μὲν οὖν γινώσχειν τί σημαίνει τὸ τραγέλαφος 
ὄνουα ἣ ὃ λόγος ὃ λέγων ᾿ ζῷον ἐχ τράγου χαὶ ἐλάφου συγχείμενον᾽ - τὸ δὲ 

τί ἐστιν ἢ φύσις χαὶ ἣ αἰτίχλ τηῦ τραγελάφου ἀδύνατον εἰδέναι" ἀνυπό- 

Gtatov γὰρ οὗτος χαὶ ψιλὸν διανοίας ἀνάπλασμα. 
᾿Αλλὰ μὴν εἰ δείξει τις τὸ τί ἐστι, ἤγουν τὸν ὁρισμόν, ἀδύνατον 10 

συναποδειχνύεσϑαι τούτῳ. χαὶ τὸ ὅτι ἔστι. τοῦτο δὲ φέρει πρὸς τὸν 

ἐνιστάμενον, ὅτι συναποδειχνύεται τῷ τί ἐστι τὸ ὅτι ἔστι. πῶς γὰρ δυνατὸν 

τῷ αὐτῷ λόγῳ χαὶ τρόπῳ τῆς ἀποδείξεως δειχνύεσϑαι καὶ τὸ τί ἐστι 

χαὶ τὸ ὅτι ἔστιν ἕτερα ὄντα ἀλλήλων; τῶν γὰρ ἑτέρων χαὶ of τρόποι τῆς 
ἀποδείξεως ἕτεροι. ὡς γὰρ ἔδειξεν ὄπισϑεν, τὸ μὲν τί ἐστι παρίσταται δι’ 

δρισμοῦ, τὸ δὲ ὅτι ἔστ! χαὶ τὸ εἰ ἔστι δι᾿ ἀποδείζεως. 

p.92b9 “O τε γὰρ δρισμὸς ἕν τι δηλοῖ, 16 

Ἤγουν ἕτερόν τι παριστᾷ x gost Sahowen π ράγματος, χαὶ ἢ ἀπό- 

δειξις ἄλλο παριστᾶ, ἤγουν τὸ εἰ ἔστιν 7 τὸ ὅτι pe ταὐτὰ γάρ’ ζητοῦσι 

“ap εἰ ὃ ἀνϑρωπος ἐν τοῖς οὖσι συνηρίϑμηται ἢ ὁ τραγέλαφος. καὶ εἰ 

ἕτερα ὃ δρισυὸς χαὶ i ἀπόδειξις, ὡσαύτως δὲ xal τὰ παρ᾽ αὐτῶν δειχνύ- 

μενα, ἤγουν τὸ ὅτι ἔστι χαὶ τὸ τί ἐστι, πῶς ἐστι δυνατὸν ἣ δι᾽ ὁρισμοῦ 

γινώσχειν χαὶ τὸ ὅτι ἔστι χαὶ τὸ τί ἐστιν 7 Gt’ ἀποδείξεως: 20 

92010 Td δὲ τί ἐστιν ἄνϑοωπος χαὶ τὸ εἶναι ἄνϑρωπον. Ρ h 
» 

"Hyovy τὸ τί ἐστιν ἄνϑρωπος ἣ εἰ ἔστιν ἕτερα ἀλλήλων. WY 

3 μ᾽ aed 

p. 92012 Εἴτα χαὶ 60 ἀποδείξεώς ἀναγχαῖον. Δ 
-6 

R = ο < 

On < fOr a el = < Agéerutar ὄπισϑεν ὡς ἀναγχαῖ ἅπαν πρᾶγμα δείχνυσϑαι 

ΕῚ 5 -" ¢ ταὶ 3 ~ 

Ei μὴ οὐσία εἴη. ἀντὶ tod εἰπεῖν ὁρισμὸν εἶπεν οὐσίαν, τουτέστι 25 
) ΟΝ 3 2 5 

αόνον ὃ ὁρισμὸς οὐχ ἀπο δειχνύς ται GL ἀποδείξεως. 

ΠΣ 8 5 , Bas) > v a. x - 

1 ἀλλὰ δὴ μὴ ἃ 1.2 ὄνου.ἁ ἐστι E: ὀνομα a 2 δὲ om. ἃ τὸ ζῶον 

ΟΠ. a ταύρου a 5 post παριστᾷ add. τοῦ a τραγελάφου a: ἱπποκχεν- 

ταύρου CEFR 6 τραγέλαφος prius ἃ: ἱπποχενταύρου CEP ἔστι--- ὄνομα Om. ἃ 
~ 

Ouv superser. E 7 ζῶον om. a 7.8 τί δὲ a Ὁ τοῦτο a Ψιλῆς 
, 

ἀπόπλασμα ἃ 10 ᾿Αλλὰ μὴν εἰ δείξει τί ἐστι, καὶ --- δείξει lemma a 11 συναπο- 

δείχνυσϑαι E τὸ om. a 12 ante τῷ add. zat a τὸ ὅτι ἔστι OM. a 

13. 

18 

19 

14 τί ἐστι χαὶ τὸ Om. ἃ 15 ΠΝ ὁ. ὃ p. 90> 30 sq. 16 τὸ εἰ CEF: τί a 

ἤγουν CEF: οἷον a φύσιν CEE: ἡ φύσις a ante πράγμ. add. τοῦ a 

ἔστιν CEF: ἕτερον a 25 εἰ om. a post ἕτερα add. xat a 27 ὄπισϑεν] 

c. 3 p. 90} 33 sq. 29 εἰ CEF: 7 a ὁρισμὸς --- οὐσία Καὶ εἰπεῖν = alt. ]. ἃ 
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ν A ΩΣ ἊΝ Vv Ψ , x, 8 ΄ »ν la ΄ 

H+yovy TO El EOTLY οὐχ SOTLY OUGLA QUOEVOS, γοῦν OOLOU.0S TLVOS 
5» ,΄ v ΄ - 

οὐχ ἔστιν. εἰ γὰρ γένος οὐχ ἔστι τὸ ὄν, ἵνα xdv μέρος ὁρισμοῦ Ἱ 1: 

(ἐν γὰρ τῷ ὁρισμῷ τὸ γένος μέρος ἐστὶν αὐτοῦ), πολλῷ μᾶλλον οὐδ᾽ 
5 ‘ ‘ ‘ 

2p Beran εχ γένους χαὶ συστατιχῶν διαφορῶν ἐστι" τὴ [ὩΣ pale ἐστιν" 

62 ὃν μία λέξις ἐστίν. ὅτι δὲ τὸ ὃν γένος οὐχ ἔστι, δῆλον" ἔμαϑες γὰρ 

ὅτι τὸ ὃν ὁμωνύμως χατηγορεῖται χατὰ τῶν δέχα γενιχωτάτων γενῶν: τὰ 

γὰρ γένη συνωνύμως χατηγοροῦνται χαϑ' ὧν χατηγοροῦνται. ἀπόδειξις ἄρα 

ἐστὶν 7 γνωρίζουσα χαὶ παριστῶσα τὸ ὅτι ἔστιν, δρισμὸς δὲ οὐχ ἔστιν. 

- eae LY p 
p.92b15 περ καὶ νῦν ποιοῦσιν at ἐπιστῆμαι. 

Μέχρι γὰρ τοῦ νῦν ὁρῶμεν τὰς ἐπιστήμας, τὴν μουσιχὴν χαὶ τὴν 

Ἱεωμετρίαν χαὶ τὰς λοιπάς, δι᾿ τ ΚΕ ὡς γινωσχούσας τὸ ὅτι ἔστιν. 6 μὲν 
‘ 

(2p γεωμέτρης τί μὲν σημαίνει τὸ τρίγωνον ἔλαβε xat ee ἀπο- 

δείξεως διὰ τοῦ ὄνομα τώδηυς ὁρισμοῦ, φάσχων τρίγωνον εἶναι σχῆμα ἐ TULTEOOV 

τρεῖς γωνίας ae ὅτι δ᾽ ἔστι τρίγωνον τὸ συσταϑὲν xat χαταγραφεν ἐπὶ 

a δοϑείσης εὐθείας, δι’ ἀποδείξεως παριστᾷ. ζητεῖ γὰρ ὃ γεωμέτρης εἰ ἐπὶ τὴν ἧς 
τῆς δοθείσης εὐθείας ἔσται δυνατὸν τρίγωνον συστήσασϑαι, χαὶ εἰ ἐπὶ παντ 

χέντρῳ χαὶ διαστήματι ἔστι χύχλον περιγράψαι. ὃ γοῦν δριζόμενος ual τὸν 

ὁρισμὸν ἀποδιδοὺς τί ἄρα δείξει: 7 πάντως παρίστησι τί ἐστι τρίγωνον 

χαϑὸ τρίγωνον, ἤγουν τί ἐστιν ἢ τοῦ τριγώνου φύσις: 6 γὰρ χυρίως ὁρισμὸς 
- « Ν x ~ > ~ (8, 

τοῦ τριγώνου ἐστὶ σχῆμα ἐπίπεδον ἔχον τὰς τρεῖς γωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς tous’. 
’ 

ί Εἰδὼς doa τὸ τί ἐστιν, ἤγουν τὴν φύσιν τοῦ πράγματος, δ’ ὁρισμοῦ . 
5 5 v s 3 Vv ee) c ~ ΚΑ, ΟΝ a) S - S) ‘ 

TO εἰ ἐστι τρίγωνον οὐχ εἰσεται Ot ὁρισμοῦ ἀλλὰ Or ἀποδείξεως. ἀλλὰ 

τοῦτο ἀδύνατον δέδειχται, τὸ εἰδέναι τί ἐστι τρίγωνον ἐν τῷ ἀγνοεῖν εἰ 
Ψ , 

ἔστιν ὅλως τρίγωνον. 

p.92>19 Φανερὸν δὲ χαὶ χατὰ τοὺς νῦν τρόπους τῶν ὅρων. 

ν 5 ~ a. \ ΄ ΄ ~ ~ B] QIN, ΄ - 

ἤγουν δηλοῦσι Ge χαὶ οἱ μέχρι τοῦ νῦν ἀποδιδόμενοι δρισμοὶ τῶν i teak ‘ 
, \ ~ σ ΄ ΄ ΄ wv , 

πραγμάτων παρὰ τῶν σοφῶν, ὅτι of ὁριζόμενοι τὸ Ott ἔστιν οὐχ ἀπο- 
’ δ» ’ ’ , ~ , 

δειχνύουσιν ἀλλὰ μόνον τὸ τί ἐστιν, ἤγουν τὴν φύσιν τοῦ πράγματος. 

» >) / 

p.92b90 Et yap xat ἔστιν éx τοῦ μέσου τι ἴσον. 

mY ~ ΄ - ΄ 5 , , , "» “" “" 

Ποῦ τα ὁρισμὸς τοῦ χύχλου ἐστί. χύχλος γάρ ἐστι oyna ἐπίπΞξδον 
5 

561 

Vat. 81ν 

90 

40 

» ΄ Or 
οὗ ἢ nile φάνεια πανταχόϑεν ἐπ᾽ ἴσης τοῦ χέντρου ἀφίσταται" τὸ δὲ χέντρον 82: 

5 ἐστιν om. ἃ 8 an δὲ (ante γένη) 12 τὸ τί E 14 post φάσχων 

add. τὸ a 18 χέντρῳ χαὶ om. a 19 πάντα a 22 εἰδὼς---ἐστιν CE 

Εἰδὼς ἄρα τίς ὁρισμῷ --- ἀδύνατον lemma a 28 οὐ δι᾽ ὁρισμοῦ εἴσεται E 24 
δὲ εἶναι ἃ 27 δὲ om. ἃ 28 ὕτι prius evan. F 29 μόνον CEF: 

μᾶλλον ἃ Ol ante χύχλος add, ὁ ἃ post ἐστι add. τι ἃ 

Ε: 

το 
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>} A , ~ STON \ ~ > " Μ Ὑ ‘ Vv , oy 

ἐστὶ μέσον τοῦ χύχλου. φησὶ γοῦν, εἰ χαὶ EGTL TL EYOV TO ἴσον ano 82x 

τοῦ μέσου ἀφίστασῦαι, ἤγουν τὸ ἐπ᾿ ἴσης ἀπὸ τοῦ χέντρου ἀφίστασϑαι, 
ἀλλ᾽ οὗτος ὃ δρισμὸς οὔτε δείχνυσι διὰ τί τὸ δρισϑέν ἐστιν ἐπ᾽ ἴσης 
ἀπὸ τοῦ χέντρου ἀφιστάμενον, οὔτε δείχνυσι διὰ τί τοῦτο, ἤγουν ὁ Opt- 

5 σμὸς τὸν χύχλον παριστᾷ οὗτος. ὅσον γὰρ ἀπὸ τοῦ ὁρισμοῦ οὐ δειχνύεται 
or ὅτι τοῦ χύχλου ἐστὶν οὗτος ὁ ὁρισμός" εἴη yap ἂν tows οὐ τοῦ χύχλου 

ἀλλὰ τοῦ ὀρειχάλχου. τὸ OF ὀρείχαλχόν ἐστιν εἶδος ὕλης μὴ νῦν edpt- 
σχομένης. ἢ ὀρείχαλχός ἐστιν ὁ λευχὸς γαλχός, ὡς 6 Ἡσίοδος ἐν τῇ 

᾿Ασπίδι φησὶν 
€ 

10 ὃς εἰπὼν χνημῖδας ὀρειχάλχοιο φαεινοῦ 

Οἱ γὰρ ὅροι οὐ ἘΠ ole: χαὶ παρεμφαίνουσιν ὅτι δυνατὸν 

εἶναι τὸ λεγόμενον, ἤγουν τὸ Gprt ζόμενον, τοιοῦτον. ὅσον γὰρ ἀπὸ τοῦ 
δρισμοῦ τοῦ “ζῷον πεζὸν δίπουν οὐχ ἐμφαίνεται τὸ ἐξ ἀνάγχης εἶναι τὸν 

15 ἀνῦρωπον τοιοῦτον, οὔτε μὴν ὅτι ἐξ ἀνάγχης τὸν ἄνθρωπον δηλοῖ, οὗ 10 

λέγεται εἶναι δρισμὸς οὗτος, ἀλλ᾿ ἀεὶ ἔξεστι τῷ βουλομένῳ ἐρωτᾶν τὸ 

διὰ τί, ἤγουν πόϑεν δῆλον ὅτι τὸν ἀνῦρωπον δηλοῖ 7 ὅτι ὃ ἀνῦρωπος 
τοιοῦτόν ἐστιν. 

v ΄ ΄ 

η. 92096 Et ἄρα ὃ δριζόμενος. i ἱ 

20 Ἤγουν ὃ τὸν ὁρισμὸν ἀποδιδοὺς 7 τὸ τί ἐστι παριστᾷ, ἤγουν τὴν 
φύσιν τοῦ πράγματος, 7 τὸ τί σημαίνει τὸ ὄνομα’ διττὸς γὰρ ὁ Gpr- 

Ouds, 7 ὃ τὴν οὐσίαν παριστῶν ἣ 6 ἐφερμηνευτιχὸς τοῦ ὀνόματος. εἰ γοῦν 

ὃ ὁρισμὸς οὐχ ἔστι δηλωτιχὸς τοῦ τί ἐστιν, ἤγουν τῆς φύσεως TOD 1d 
πράγματος (ἔξωϑεν δὲ ληπτέον τὸ δηλωτιχόν, ἵνα σαφὲς τὸ λεγόμενον 7), 

by 5 ld ΄ ΄ ΄ Χ ΄ » εἴη ἂν λοιπὸν ὁ ὁρισμὸς λόγος ὀνόματι τὸ αὐτὸ σημαίνων, ἤγουν τῷ or 

> ἌΝ > “3 » , > \ a. ἈΝ ΄ \ 2 SAAN τ μι 

ονοματωόὴης. ἀλλ΄ ἀτοπόν ἐστι τὸ δοῦναι τὸν ορισμον OVOUATWOT) Etvat 

-“ > q ~ Ve 3» ε " ᾿ v ΟὟ Τὰ 
οὕτως γὰρ ἔσται χαὶ τῶν μὴ ὄντων ὁρισμός, εἴγε καὶ τὰ μὴ ὄντα ὀνόματα 

ἔχουσι χαὶ δρισυοὺς ὀνοματώδεις, ἤγουν παριστῶντας τί σημαίνει τὸ ὄνομα. 20 
Sy i i ‘ 

p.92b28 Πρῶτον μὲν yap xat μὴ οὐσιῶν ἂν ety χαὶ τῶν μὴ 

80 ὄντων. 

Os = 
3 x Τὸ μὴ οὐσιῶν χαὶ μὴ ὄντων τὸ αὐτὸ σημαίνουσιν. 

‘ 7} A ν 

». 99099 Σημαίνειν γὰρ ἔστι χαὶ τὰ uN ὄντα. 
I iy Sia tye τ} 

5 ν \ \ ~ ‘ ” >) , = , > X x Zé 

Ητουν εἰσὶ zat τῶν μὴ ὄντων ὀνόματα σημαντιχά. οἷον τὸ τραγε- 
‘ Vv 4 3 ied , , , 3 >} σ on 

λαφος σημαντιχὸν ὄνομα λέγεται, οὐχ ὅτι σημαίνει φύσιν τινά, ἀλλ ὅτι % 

1 μέσον scripsi: μέρος libri 5 τοῦ χύχλου ἀφιστᾷ a 7 εἶδός ἐστιν C 

8 6 alt. om. a 8.9 ἐν τῇ Aor] vs. 122 14 ζώου a 19 dpa a Arist.: γοῦν CEF 

24 προσληπτέον a εἴη Ὁ 25 λοιπὸν om. ἃ post σημαίνων add. ἀλλ᾽ ἄτο- 

πον (ein κτλ. lemma) ἃ 20 ὀνοματώδην a 27 χαὶ alt. om. a 28 ὅτι a 

29. 30 lemma a: om. CEF 32 σημαίνει a 
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» 

δοχεῖ μὲν σημαίνειν, χαϑὸ χαὶ αἱ λέξεις ἐξ ὧν σύγχειται, ἤγουν τὸ τράγος 82. 

χαὶ ἔλαφος, φωναί εἰσι σημαντιχαί" οὐδαμοῦ ὃὲ τὶ σημαίνει τὸ ἐχ τούτων. 

p.92b30 Ἔτι πάντες οἱ λόγοι δρισμοὶ ἂν εἶεν. 

νΓ" σ » , ΄ , 5 

ἔτι ἕτερον ἄτοπον συμβαίνει, τὸ πάντας λόγους εἶναι ὁρισμούς, 2x 80 
- ΄ " ς bs 

5 τοῦ λέγειν τὸν ὁρισμὸν χαὶ τὸ ὄνομα ταὐτὰ σημαίνειν. ἑχάστῳ γὰρ λόγῳ 
‘ 

a ἐν ᾿Ιλίῳ 

στιν OVOUS 

ἐστὶ χαὶ ὄνομα, οἷον τῇ ποιήσει τοῦ Ὅμήρου τῇ λαμβανούσῃ τ 

ἐστὶν ὄνομα ᾿Ιλιάς, ὥσπερ τῇ λαμβανούσῃ τὰ τοῦ ᾿Οδυσσέως ἐ 

᾿Οδύσσεια, χαὶ τῷ ‘ at γάρ, Ζεῦ τε πάτερ ὄνομα εὐχή, τῷ δὲ “Brian” ἴθι, 

Ἶρι ταχεῖα’ τὸ προσταχτιχόν: τὰ δὲ ὀνόματα συνεχωρήϑη ταὐτὰ σηυαί- 
ἢ : ~ ε ~ \ Vv ΄ ΄ , 

10 γειν τῷ ὁρισμῷ. χαὶ ἔσονται τὰ ὀνόματα ὁρισμοὶ χαὶ of λόγοι, οἷς τὰ 
΄ ~ ΄ 5 ~ ~ 

ὀνόματα χεῖνται, δρισμοἱ χαὶ αὐτοί, εἴγε προσφυῶς αὐτοῖς τὰ ὀνόματα τέ- 35 
A 

Vera. προσφυῶς yap ἐστι τῷ ἀνθρώπῳ τοῦτο τὸ ὄνομα διὰ τὸ ἄνω 

ai}petv: ὡσαύτως χαὶ μέροψ λέγεται παρὰ τὸ μεμε ἔνην χαὶ evaod ρξ τως pol λέγεται παρὰ τὸ με μερισμένην χαὶ ἔναρϑρον 

ἔχειν τὴν ὄπα. χαὶ ἁπλῶς, εἴ τι λέγομεν, πᾶν ἔσται ὁρισμός. 

15 p.92b33 “Ett οὐδεμία ἀποδείξειεν ἄν. 

"Ee σ “πες X ue ὃ 2 

τι ὥσπερ TO ὄνομα, οἷον τὸ ἀνῦρωπος ἣ τὸ ἵππος λεγόμενον, ἐν 

οὐδεμιᾷ ἀποδείξει ἀποδείχνυσιν ὅτι δηλοῖ τὸν ἀἄνϑρωπον ἢ τὸν ἵππον, 
Ὁ ἊΣ ΄ ΄ “δὰ > 

οὕτως οὐδ᾽ οἱ ὁρισμοὶ προσδηλοῦσι χαὶ ἐμφαίνουσιν εἰ τῶνδέ εἰσιν 

δρισμοὶ ὧν λέγονται χαὶ οὐχ ἄλλων. 40 

20 p.92b35 “Ex μὲν τοίνυν τούτων. 

᾿Επαναχεφαλαιούμενος πάντα ὅσα etre φησίν: ex τούτων ὦν εἴπομεν 
΄ 

aay ὅτι οὐχ εἰσὶ τὰ ὃ ὁρισμὸς χαὶ ὁ συλλογισμός (ὧν γὰρ οἵ ὁρι- 
v \ SN 

σμοὶ ἕτεροι, χαὶ αὐτὰ ἕτερα), οὔτε μὴν τὸ αὐτὸ δείχνυται ual διὰ ovAdo- 4a 
A a) ~ v ΄ ΄ \ 5 ων , , a ‘ ~ 

Ἰισμοῦ χαὶ (δι) ὁρισμοῦ, οὔτε ὁ δρισμὸς ἀποδείχνυσί τι. διὰ τοῦ 

25 TOs JE a v ἐδήλωσς τὸν ἀποδειχτιχὸν συλλογισμόν, διὰ GS τοῦ δείχνυσι 

p.92038 Οὔτε τὸ τί ἐστιν οὔϑ᾽ ὁρισμῷ. 

Ἤ: vy Ὁ s 3 ata TH \ 3 > Ke a) 5 ΡΣ 5 

(O0Y OUTE, OTL ρισμης EOTL τοῦτου TO ἀποδοῦϑέν, οἱ αἀπούόείζξως ἐμ- 6 
, ν ? ΄ ~ 

QULvETat GUTE OL ορισμηυ. 

1 μὲν om. a TO τράγος Scripsi: τὸ τραγέλαφος CEE: τὸ τραγέλαφος. τὸ τράγος a 

2 οὐδαμῶς ἃ 7 post ὄνομα alt. add. καὶ ἃ 8 τῷ ἘΠ τῆς ene τὸ libri 

at yap χτλ.] velut B 371 A 288 Ζεῦ evan. F: om. a βάσκ᾽ ἴϑι χτλ.] 8 399 

9 Ἴρι om. E ταχεῖα a: om. CEF τὸ om. E 11 post προσφυῶς add. 
χαὶ a 12 immo προσφυὲς post ἀνθρώπῳ add. ὄνομα CEF: om. a 14 ἤτοι 

(ante λέγομεν) E 15 emai om. EFa 20 lemma om. EF 22 6 utrumque 

om. a 23 post ἕτερα add. lemma πρὸς δὲ τούτοις ὅτι οὐδὲ ὁ ὁρισμός C 24 δι’ 

addidi post te addiderim lemmation οὔτε δείχνυσιν 27 ὁρισμῷ a Arist.: ὁρισμόν 

CEF 28. 29 om. a 28 ὅτι superscr. © 
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, 

p-93a1 [IdAw δὲ σχεπτέον τί τούτων λέγεται χαλῶς. §2r 

a ~ > σ SAIN a hee ~ > , ΄ 
A ἔλεγε, ταῦτα ἦσαν, ὅτι ἀπόδειξις τοῦ ὁρισμοῦ οὐ δύναται γενέσϑαι, 50 

€ 3 / δ Qi ’ ‘ ΕΥ̓͂, Ξ 2) X \ ἊΨ X \ 3 

χαϑώς τινες ἐπεχείρουν ἀποδειχνύειν, χαὶ ὅτι οὐ δυνατὸν τὸ αὐτὸ χαὶ be 
δρισμοῦ χαὶ (dr) ἀποδείξεως εἰδέναι, χαὶ ὡς ὃ ὁρισμὸς οὔτε δείχνυσιν οὔτε 

“Ἂν > 

5 ἀποδείχνυσιν. δεῖ οὖν, φησίν, ἐπισχέψασϑαι ef χαλῶς ταῦτα προειρή- 

χαμεν site χαὶ μή" μέλλει γὰρ δεῖξαι ὡς οὐ πάντῃ ἀληϑές ἐστιν ἢ 

ψευδὲς τὸ λέγειν ἀπόδειξιν ope εἶναι, ἀλλὰ χατὰ τὶ μὲν ἀληϑεύει, 

χατὰ τὶ GF ψεύδεται. πῶς ὃέ, | δείξομεν. μέλλει δὲ εἰπεῖν χαὶ τί ἐστιν 82V 
»} 
ε 

i 

VINE 

στιν, εἰ ἀπόδειξις αὐτοῦ ἔστι, 
΄ , 5 \ ‘ ig 

oprapos (ἐπεὶ yap ἢ ζήτησις περὶ αὐτοῦ 

10 καὶ ὅτι πολλαχῶς ὁ ὁρισμὸς ἀνάγχη εἰδέναι χαὶ τί ἐστιν οὗτος) χαὶ doa 

ἔστιν ἀπόδειξις τοῦ ὁρισμοῦ πῶς, ἤγουν χατὰ τί, 7 οὐδαμῶς, χαὶ apd 
3 {2 6 ὁρισμὸς συμβάλλεταί τι εἰς thy ἀπόδειξιν 7 οὐδαμῶς. 

p. 9818 ‘Emet δ᾽ ἐστὶ ταὐτόν, ὡς ἔφαμεν. 

Ἄρχεται ἐντεῦϑεν ϑεωρεῖν πῶς ἐστι δυνατὸν ἀπόδειξιν γενέσθαι τοῦ 
My φερμηνευτιχὸς λόγος τοῦ χειμένου γένηται, 10 15 ὁρισμοῦ. ἵνα δὲ σαφέστερος ὃ 

΄ ἊΝ σπλυ δ, e ΄ σις ΄ ~ ia Ἁ »ἵ ΄ le ry id ϑεωρητέον ποσαχῶς ὃ ὁρισμός. ὁ γοῦν ὁρισμὸς ἣ ὑλιχός ἐστιν ὡς λαμβα- 
νόμενης ἐχ τῶν προσόντων τῇ ὕλῃ 7 εἰδιχὸς ὡς λαμβανόμενος ἐχ τῶν 

οὐσιωδῶς ὑπαρχόντων τῷ πράγματι. χαὶ ὃ ὑλιχὸς ἢ ἀντιστρέφει ἢ οὐχ 
“ ~ ΄ ~ a“ τ τ 

ἀντιστρέφε', χαὶ ἢ ὃ αὐτός ἐστι τῷ ὁριστῷ ἣ ἕτερος. ὑλιχὸς μὲν οὖν 

20 ὁρισμὸς ἀντιστρέφων χαὶ ταυτὸς ὧν τῷ ὁριστῷ ἐστι τὸ ᾿ἀνϑρωπός ἐστι 
~ 5 > ΣΙ 

ζῷον ὀρϑοπεριπατητιχὸν πλατυώνυχον γελαστιχόν᾽. uh ἀντιστρέφων δὲ 
- ~ ΄ - > 

χαὶ μὴ tavtos τῷ ὁδριστῷ τὸ ‘Douds ἐστι ζέσις τοῦ SURI) αἵματος. 

οὐ ταυτὸς δέ ἐστι τῷ δριστῷ, ἐπεὶ οὐχ ἀντιστρέφει" εἰ γὰρ ἀντέστρεφεν, 15 
9 va 

ὃ 
> Ἃ , ~ \ \ 
Ἣν ἄν ὁ αῦτος. πᾶς μὲν yap ς: υμὸς ζέσις τοῦ περ τ αἵματος" od 

25 πᾶσα δὲ ζέσις τοῦ περιχαρδίου αἵματος ϑυμός ἐστι’ of γὰρ πυρέττοντες 

ἔχουσι μὲν τὸ περιχάρδιον atua ζέον, οὐ μὴν δὲ χαὶ ϑυμοῦντα!. χαὶ 6 

εἰδιχὸς ΕΠ ἢ ἀντιστρέφει χαὶ ταυτός ἐστι τῷ ὁριστῷ, ὡς τὸ ᾿ἀνϑρωπός 

ἐστι ζῷον λογιχὸν Ee (οὗτος yap ἣ πάσας τὰς διαφορὰς ἔχει οὐσιώ- 

τες χαὶ εἰδοποιοὺς ἢ μίαν αὐτῶν ἔχει τῆς ὕλης, οἷον τὸ ϑνητόν), ἣ οὐχ 

80 ἀντιστρέφει χαὶ διὰ τοῦτο οὐδὲ ταυτός ἐστι τῷ ὁριστῷ, ὡς τὸ ᾿ϑυμὸς 20 

Ἐν ὄρεξις ἀντιλυπήσεως᾽. πᾶς γὰρ ϑυμούμενος δι᾿ ὄρεξιν ἀντιλυπήσεως 
ϑυμοῦται: οὐ πᾶς δὲ ὀρεγόμενος ἀντιλυπήσεως ϑυμοῦται" εἰσὶ γάρ τινες 

ὀρεγόμενοι χατὰ διάνοιαν ἀντιλυπῆσαι τὸν ΠΣ, οὐ μέντοι ye δὲ ϑυμοῦνται 

3 ὅτι Om. ἃ 4 δι᾽ addidi 6 om. Ea post οὔτε prius del. azo C 

5 γοῦν CF φησίν om. Εἰ ὃ. 6 εἰρήκαμεν Ca 6.7 7 ψευδές ἐστι Ca 

10 post ὅτι add. εἰ CEF: om. a 6 a: om. CEF post xat alt. add. τὸ E 

11.12 ἔστιν --- ἄρά om. a 13 ταυτὸν CEF (ἢ : post ἔφαμεν colloc. a Arist. 

17 προσόντων --ἐχ τῶν om. a 19 6 superser. E 20 ταυτὸν ἐν a 

τὸ ἀνϑρωπός evan. F 22 ϑυμός ἐστι χτλ.] cf. De an. I 1 p. 403231 24 μὲν 

om. Ea 25 ϑυμός ἐστι post Céste colloe. a 30 δὲ οὐ a 81] πᾶς] πῶσα 

(sic) ἃ 32 ante ϑυμοῦται prius add. οὐ ἃ - οὐ πᾶς --- ϑυμοῦται οἴῃ, a 
do δὲ OM. a 
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wee 7 ἀλλ᾽ ἡσυχάζουσι χαὶ ἠρξεμοῦσι χαὶ φιλίαν ὑποχρίνονται. οὗτοι μὲν ot 82v 

ov δρισμοί, 6 te ὑλιχὸς χαὶ 6 εἰδιχός, οὐ χυρίως εἰσὶν ὁρισμοὶ ἀλλὰ doxodvtes 
Ἂν bl ‘ a7 σφ Sar ‘ vs ~ ΄ - v » Ἢ 

εἰναι. οὐχ εἰσι OE. οϑεν οὐδὲ τὸ tOLoY τοῦ OPtoWwou ξχουσιν, 00ν τὸ 
΄ ~ c 

var τῷ ὁριστῷ: ὃ ΕἸ χυρίως ὁρισμὸς « S ἀντιστρέφειν χαὶ TO ταυτοὶ ε ἱ 25 

5 παντὸς πράγματος εἷς ἐστιν, οὐ πολλοί. ἐπεὶ OF πρότερός ἐστιν ὁ εἰδιχὸς 

τοῦ ὑλιχοῦ, χαϑὸ πρῶτον 6 ϑυμούμενης ὀρέγεται ἀντιλυπήσεως, ci οὕτω 
Fee ae os YvANAINN τ τῷ “ay wert acre πα ἊΝ ns 
Geet tO περιχαρόϊοὴν αιμα, Sct O& χαϊ TAGHA OATOOEtGLIS ἐ TPOTEDWY 

ν ΄ ~ ΕΣ 

γίνεται, ἀνάγχη τοῦ ὑλιχοῦ ἀπόδειξιν γενέσθαι διὰ μέσου τοῦ εἰδιχοῦ 

οὕτως" 6 ϑυμούμενος ern he avtthunTjoat ὁ ὃξ ὀρεγόμενος ἀντιλυπῇσαι 

10 ζέει τὸ περιχάρδιον αἷμα" 6 ϑυμούμενος ἄρα ζέει τὸ περιχάρδιον αἶμα. 

χυρίως G3 ὁρισμός ἐστιν Ἔ ἐξ ἀμφοτέρων, apes τῆς ΠΕ χαὶ τοῦ εἴδους, 
, > 4 

συγχείμενος, οἷον ϑυμός ἐστι ζέσις τοῦ περὶ χαρδίαν αἵματος Gt ὄρεξιν 30 

ἀντιλυπήσεως, οὗ χαὶ ἀπόδειξιν γενέσϑαι ἀδύνατον. 
5 Ὁ 

᾿Αλλὰ σαφηνιστέον χαὶ τὸ χείμενον. ἐπεὶ δὲ 
3 \ \ 7 \ v ~ > ΗΝ =X ~ 

15 χαὶ τὸ εἰδέναι τὸ αἴτιον τοῦ εἰ ἔστι τὸ πρᾶγ 
, “ ΄ ΄ 3 ἊΣ ΄ A ar ἜΝ » A , 

τί ἐστιν ὁρισμός ἐστιν, ὃ Ge ὁρισμὸς εἶδος, τὸ δὲ εἶδος αἴτιον), τὸ τί 
» » vr 

ἐστιν apa αἴτιόν ἐστιν: ὃ γὰρ ϑρισμὸς δῆλοι τὴν αἰτίαν τοῦ εἴτε ἐστὶ τὸ 

ζητούμενον πρᾶγμα ὑφεστὼς εἴτε χαὶ μή. προσϑετέον ὃὲ τούτῳ τὸ 
> το rac 5’ τ ~ ~) y \ \ o ~ > 
ἐγχωρεῖ γενέσϑαι ἀπόδειξιν τοῦ ὁρισμοῦ. ἔστι ὃς τὸ ὅλον τοιοῦτον" εἰ 

. / 2 ~ Ἵ, Nase aoe ~ \) 7 ΔΝ = 
στιν. εγχωρξι εινᾶι αποόξιξζιν τοῦ ορισμου. Λογος O€ 80 

> 

( 20 τὸ τί ἐστιν αἴτιόν 

χαὶ αἰτία τούτου, τοῦ εἶναι ἀπόδειξιν τοῦ ὁρισμοῦ, διότι ἔστι τι, ἤγουν 
ἊΨ = ΄ > , ΄ \ ΄ we > ~ Le a) , = \ 

ἔστ! τις, ὃ εἰδιχός, δρισμὸς ὡς αἴτιον ἐν τῷ μέσῳ λαμβανόμενος. χαὶ 
~ ‘ vo “Ὁ “ » » Ἃ 5 ΄ ~ 

τοῦτο TO αἴτιον 7 TO αὐτό ἐστιν ἣ ἄλλο, ἤγουν ἣ ταὐτόν ἐστι τῷ 
e 

δριστῷ ἣ ἕτερον. χαὶ εἰ ἕτερον, (7) ἀποδειχτόν ἐστιν, ὡς ὃ ὑλιχὸς gd 

25 ὁρισμός, 7 ἀναπόδειχτον, ὡς ὃ εἰδιχός. ὃ γὰρ ὑλιχὸς δρισμὸς διὰ μέσου 

τοῦ εἰδιχοῦ ὑπάρχει τῷ ϑυμῷ, ὅϑεν χαὶ ἀποδείχνυται: ὁ δὲ εἰδιχὸς 

ἀμέσως ὑπάρχει τῷ ϑυμῷ. ὡς γὰρ εἴπομεν, 6 ϑυμούμενος πρῶτον ὀὁρέ- 40 
mS) 

yetat ἀντιλυπῆσαι, ct! οὕτω ζέξει τὸ περιχάρδιον αἷμα αὐτοῦ" éx δὲ τῶν 

προτέρων ἢ ἀπόδειξις. εἰ τοίνυν τὸ αἴτιον, ὕγουν ὃ ὑλιχὸς ὁρισμὸς ἕτερός 

80 ἐστι παρὰ τὸ ὁριστὸν χαὶ ἐ ee ἀποδεῖξαι αὐτόν, ἀνάγχη μέσον 
λαβεῖν ἐν συλλογισαῷ τὸ αἴτιον, ἤγουν τὸν εἰδιχὸν ὁρισμόν, zal ἐν πρώτῳ 

σχήματι συλλογισϑηναι διὰ τὸ εἶναι τὸ ἀποδειχνύμενον χαὶ χαϑόλου χαὶ 
χατηγοριχόν: ἀποδειχνύμενον δέ ἐστι τὸ “πᾶς ϑυμὸς ζέσις ἐστὶ τοῦ περι- 

χαρδίου αἵματος᾽. ets μὲν δὴ τρόπος οὗτος ὃ ἐξητασμένος χαὶ ἀπο- 45 

( ἐστιν, ὕγουν τὸν ὑλιχὸν ὁρισμόν, ἀποδεῖξαι ay 35 δοῦείς, xa? ὃν ἐνδέχεται τὸ τ 
a) » ξ΄ - - x ~ 

6t ἀλλοῦ ὁρισμοῦ, τοῦ εἰδιχοῦ. 

2 ὁ alt. a: om. CEF 4 αὐτὸ a 7 zal om. a 8 γίνεσθαι alt. |. a 

9 ὁ δὲ --- ἀντιλυπῆσαι CEF: οὗτος a 11 ὁ om. ἃ τοῦ εἴδους xal τῆς ὕλης a 

12 περιχαρδίου ἃ 14 χαὶ om. ἃ 11 ἐστιν alt. om. ἃ 19 post ὁρισμοῦ 

del. λόγος δὲ χαὶ αἰτία e vs. 20.21 illata C 20 τί superser. E 21 τὸ (ante 

εἶναι) a 22 ἔστι τις delevi 24 ὁρισμῷ a ἢ alt. ex Arist. addidi 

28 αὐτοῦ αἷμα EF 91 post ἐν prius add. τῷ E do ἐστὶ om. ἃ 39 ὑλιχὸν 

dAtsuov C 
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p. 932811 Τῶν yap τί ἐστιν ἀνάγχη xat τὸ μέσον. 82v 

"Hyovy ἐπὶ τῶν SUE LE τῶν ἀποδειχνυόντων τὸ τί ἐστιν, ἤγουν 

τὸν ὁρισμόν, ἀνάγχη εἶναι τὸν μέσον δρισμόν, ὥσπερ χαὶ ἐπὶ τῶν ἰδίων 

ἴδιον, ἡ Ἰουν ὥσπερ χαὶ [0] i δείχνυσί τις ὅτι τὸ γελαστιχόν ἐστι τῷ 50 

OO, σι 

avo Lo ἃ. Apanes 5 (AA va - ve \ 3 ὃ — oo \ “Ἁ A 

ανυρώπῳ, ἀναάγχη λαβξιν εσον LOLOV, YYoov τὸ OF ἡπεριπατητίχον Ἢ τὸ 

λόγῳ χρᾶσϑαι. 

Ρ. 98412. Ὥστε τὸ μὲν δείξει. 

πολλοὶ τ εἰσι τοῦ αὐτοῦ πραγματος, ὁ μὲν ὑλιχὸς 
3 

3 S Ni ( τὶ ( pu oO 

ce 3 ὁ δὲ εἰδιχός, τὸ ἐπε τῶν τί ἣν εἶναι, ἤγουν ἄλλον μὲν τῶν Spray 
‘ 

\ cy , \ 

10 τοῦ πραγματος, τὸν ὑλιχόν, ἀποδείξει, τὸ δέ, τὸν εἰδιχόν, οὐχ ἀποδείξει 

διὰ τὸ εἶναι ἄμεσον. | 

> Le ΄ ΄ 

p. 93214 Οὗτος μὲν οὖν ὃ τρόπος, 80: 

Ge py ital ΄ ~ , 5 Las) ld ~ Qf, i) , ~ 

Ka ὃν ὁρισμοῦ γίνεσϑαι ἀπόδειξιν ὑλιχοῦ ἐδείξαμεν διὰ μέσου τοῦ 
Qo x o Cc 

> σ > ΝΜ ΄ ween as , > ~ \ x 
εἰὸ ὅτι οὐχ ἔστι χυρίως ἀπόδειξις, δέδειχται πρότερον" αἰτεῖται γὰρ τὸ 6 

"» - ~ , 5» Ε , ~ a ¢ D> ΄ 

15 ἐν ἀρχῇ. ζητῶν γάρ, εἰ τὸ ᾿ ζέσις τοῦ περιχαρδίηυ αἵματος ὁρισμός ἐστι 

τοῦ ϑυυοῦ, λαμβάνει εἰ ὄξιξιν αὐτοῦ ἕτερον δρισμόν, τὸν εἰδιχόν, 
> 
t ζητούμενον καὶ αὐτὸν ε ς ἐστ' τοῦ ϑυμοῦ" τὸ δὲ δι’ ἀδήλων ἄδηλον 

ον δειχνύειν ἐν ἀρχῇ αἰτεῖσϑαί ἐστι. λεγέσθω γοῦν ὁ συλλογισμὸς οὗτος 

& [] - ~ εἰ - ~ on λογιχὸς ἀλλὰ μὴ ἀπο ς᾽ πολλὰ γὰρ ἔχει τὰ αἰτιάματα, ἕν μὲν 

20 τὸ ἐξ ἐνδόξων πο: εσϑαι, ἕτερον δὲ τὸ μὴ ἐξ ἀναγχαίων. οὐ γὰρ ἐξ 

ἀνάγχης ὃ ὀρεγόμενος ἀντιλυπῆσαι ζέει τὸ περιχάρδιον αἷμα" 7 δ᾽ ἀπό- 
δειξις ἐξ ἀναγχαίων χαὶ ἀληϑῶν χαὶ οὐχ ἐξ ἐνδόξων. ἄλλως τε οὐδὲ 10 

χυρίως ὁρισμὸν ἀπέδειξεν ἀλλὰ δοχοῦντα. ζητήσωμεν δέ, πῶς δυνατὸν 
b} las » ΄ ~ 7 ~ 5 5 la A ΄ , a vs 

ἀπόδειξιν (BSA τοῦ ὁρισμοῦ ἐστιν, ἐπιόντες καὶ λαβόντες πάλιν ἃ ἐξ 

25 ἀρχῆς ἐζητήσαμεν, ἤγουν τὸ ὅτι ἔστι χαὶ τὸ διότι χαὶ τὸ εἰ ἔστι χαὶ τὸ τί 

ἐστι. φησὶ γοῦν ὅτι, ὥσπερ πρῶτον ἔχοντες χαὶ μαϑόντες ὅτι 7 σελήνη 
ἐχλεί ~ ΩΣ ~ iC ~ αν ot le / YY , c , , 337 ἐχλείπει, ὕστερον ζητοῦμεν διὰ τί ἐχλείπει, ἤγουν τίς 7 αἰτία τούτου (ἀδύ- 

νατὴν γὰρ τὸ διότι ζητεῖν πρότερον τοῦ ὅτι), πολλάχις OF χαὶ ἅμα ταῦτα 15 

δῆλα γίνονται (ἐν οἷς γὰρ ἀποδειχνύω τὸ διότι ἐχλείπει αὕτη διὰ μέσου τοῦ 
C 5» , ΄ Ἀ ~ ~ ΓΑ eats? >] , o 3a 7 

30 αντιφράττεσϑαι ὑπὸ TYS γῆς, συναναφαινεται χαι OTL ἐχλείπει), OLTWS AOvL- 

Ld > δ 7 ’ > 3 = A > »ν 55. 7 

νάτον ἔστιν ELOEVAL τι ἔστιν αἀγνοουντας TO εἰ εστιν’ αουνᾶτον 

/ ie εἰδέναι τί ἐστιν ἄνϑρωπος μὴ γινώσχοντας εἰ ἔστιν ὅλως χαὶ συνη- 

1 post τῶν add. te a Arist. χαὶ om. a Arist. 3 εἶναι (xal) conicio 

4 τὸ om. a 9 et 10 to ex Arist. scripsi: tov libri 9 τῶν prius CEF Arist.: 

τὸ ἃ τὸν ὁρισμὸν ἃ 18 οὗ ἃ 14 ἐδείξαμεν C πρότερον] c. 4 p. 9189] sq. 
16 post λαμβάνει add. δὲ a αὐτοῦ OM. a 11 αὐτὸς a 19 αἰτήματα ἃ 

20.21 ἕτερον --- ἀντιλυπῆσαι om. ἃ 22 te superscr. E 25 τὸ quart. a: om. CEF 

28 πρότερον a: πρῶτον CEF 28. 29 ἐνίοτε δὲ χαὶ ἅμα δῆλα γίνεται, ἀλλ᾽---εἰ ἐστί lemma a 

30 post χαὶ add. τὸ ἃ ol ἐστιν prius om. a ἀγνοοῦντα a 32 μὴ γινώ- 

σχκοντας CEE: ἀγνοοῦντας a 



PHILOPONI IN ANALYT. POST. 118 (Arist. p. 93414. 21] 367 

~ ἃ κα , > ‘ > ~ ~ Ne ‘ 

pidurtat τοῖς οὖσι. mpostage δὲ τὸ ὅτι χαὶ τὸ διότι τῶν λοιπῶν Gen τὸ 83r 
εἶναι ἡμῖν γνωριμώτερα ὡς σύνϑετα. 20 

p. 93221 To δὲ ef ἔστιν ὁτὲ μὲν xata συμβεβηχός. 
PAT Wee et a eae 2 sonra . > Vv , τὴ ed 

Τοῦτό ἐστιν ὃ λέγει’ ἐπεὶ πρῶτον τὸ εἰ ἔστι γινώσχομεν, et’ οὕτως 
_ \ , ε v , ~ > v o v , Ἢ 

5 τὸ τί ἐστιν, ὡς Eyousy γνώσεως τοῦ εἰ ἔστιν, οὕτως ἔχομεν γνώσεως χαὶ 
~ , > \ ‘ ~ v rans εν» ὦ a 

τοῦ τί ἐστιν" εἰ μὲν χαϑαρὰν γνῶσιν ἔχομεν τοῦ εἰ ἔστι, ῥᾷον (Ay) ἐντεῦϑεν 
ποδηγηϑῶμεν εἰς τὴν τοῦ τί ἐστι γνῶσιν" εἰ ὃ 

Ys 

& Guvipav, ἀσυντελὴς ἡμῖν 

ἢ τοῦ εἰ ἔστι γνῶσις γίνεται πρὸς τὴν τοῦ. τί Ἐπὶ οὐ γὰρ τὰ λαμβα- 2% 

vousva πᾶντα εἰς δήλωσιν τοῦ εἰ ἔστιν δμοτίμως παριστῶσι τὴν ὕπαρξιν 
- \ ~ > ~ 

10 τοῦ πράγματος, ἀλλὰ τὰ μὲν χαϑαρῶς παριστῶσι τὰ ὃὲ ἀμυδρῶς, ἤγουν 
Ἃ - > , , ΄ “oY ~ aw 

τοῦ εἰ ἔστι γνῶσις ἢ ἀπό τινων συμβεβηχότων γίνεται ἢ ἀπὸ τῶν οὐσιωδῶς 
A ὑπαρχόντων τῷ πράγματι. χαὶ TH μὲν τῶν συμβεβηχότων γνωρίζουσι τὸ 

πρᾶγυα, ὅτι ἔστιν, duvdpH> ὡς αὐτοῦ ὄντα χαὶ μὴ ἄλλου τινός, χἂν 

οὐσιώδη οὐχ εἰσίν, ὡς τὸ ὀρϑοπεριπατητιχόν, τὸ ἥμερον φύσει χαὶ τὸ γε- 

15 λαστιχόν. τὰ 68 τῶν συμβεβηχότων οὐδ᾽ ὅλως παριστῶσι τὸ πρᾶγμα ὡς 30 

uy ἐν αὐτῷ μόνῳ ϑεωρούμενα ἀλλὰ χαὶ ἐν ἄλλοις πολλοῖς, ὡς τὸ λευχόν, 
ae Samra ont , ~ ~ 

τὸ βαδίζειν. ὁ γὰρ ἀπὸ συμβεβηχότων ἐπιχειρῶν γνῶναι τὸ 
> 

‘ 

‘ 

” ~ . 3 

στιν 7 οὐδ᾽ ὅλως τοῦτο γινώσχει, χαὶ λοιπὸν οὐδὲ TO τί ἐστι γινώσχει, 

oT 

μ ‘ Vv wv - \ ~ 

ἢ ἀυυδρὰν τὴν τοῦ εἰ ἔστιν ἔχει ee Give χαὶ ef τοῦτο, χαὶ THY τοῦ τ 

20 ἐστι γνῶσιν ἀμυὸ Sis ὑπαρχόντων γνωρί- 
‘ oOo 

ΓΝ - MQ 

ee avy 

oO o ov ove (η΄ § , τὶ, εὶ < Φ ς a (2 

v \ 5 5 , ~ 

Covey τὸ εἰ ἔστιν, aneidt ἢ τὰ μὲν αὐτῶν ἐν πλείοσι Vewpsttar χαὶ πορρω- 
> 
é 

ι 

λάττοσι Seis χαὶ 85 
BS i SY aes ΄ ‘ ΤΙΝ ΄ = ar > fe 5 ~ € 

ἐγγυτέρω εἰσίν, ὡς τὸ ζῷον, τὸ λογικόν, τὰ GE ἐν μόνοις αὐτοῖς ὕεω- 
- \ > \ >) ~ 

μὲν ἀπὸ τῶν οὐσιωδῶς ov ροῦνται, ὡς τὸ νοῦ χαὶ ἐπιστήυνης δεχτιχόν, ε 
25 ὑπαρχήντων χαὶ πόρρω ὄντων ὡς χοινοτέρων Ἰνωρίζομεν τὸ εἰ ἔστιν, 

ἀυυδρὰν χαὶ τὴν γνῶσιν ἐκ τούτων ἕξομεν, ὅϑεν οὐδὲ ῥχδίαν τὴν τοῦ τί 

ἐστι Ἰνῶσιν ἕξομεν: εἰ 63 ἀπὸ τῶν οὐσιωδῶς ὑπαρχόντων τῶν ἐγγυτέρω 

χαὶ αὐτῷ μόνῳ ὑπαρχόντων τὴν τοῦ εἶναι γνῶσιν ἕξομεν, ῥαδίως ἂν 
, 

ὁδηγηϑῶμεν χαὶ εἰς xadapav γνῶσιν τοῦ τί ἐστι. 40 

80 ρ.93121 ‘Ott δ᾽ ἔχοντές τι αὐτοῦ τοῦ πράγματος. ! 

” \ Si Vv ~ - ΄ b) , ~ =} 

ἤγουν ποτὲ δὲ ἔχομεν Ἰνῶσιν τοῦ πράγματος ἀπό τινος τῶν 4 

οὐσιωδῶς ὑπαρχόντων αὐτῷ. xal πρῶτον usv τίϑησι παραδείγματα, πῶς 

ὃ εἰ CEF: ὅτι ἃ 6 εἰ alt. a: om. CEF ἂν addidi cf. vs. 28 et p. 347, 7 7 τί οὔ. E 

12 post ὑπαρχόντων del. πραγ C τὰ CEF: ταῦτα a 14 τὸ alt. om. a 

15 δὲ συμβεβηχότα a 16 ϑεωρούμενα μόνῳ a év alt. a: om. CEF 

18 γινώσχει alt. E: γνώσει CFa 19 γνῶσιν ἔχει E 21.22 πορρώτερα EF 

22 εἰσὶν CFa ἐν om. a 23 éyyotepx EF 26 post thy prius del. τούτων F 

27 εἰ δὲ CEF: of a ἐγγυτέρων a 28 χαὶ CF: ἢ xat E: ἣ ἃ post 

ἕξομεν add. dev οὐδὲ a 30 ὁτὲ Ca Arist.: ποτὲ E: non liquet F τοῦ αὐτοῦ a 

31 δὲ om. a τινος OM. a 
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ἐπιγίνεται ἡμῖν γνῶσις tod εἰ ἔστιν ἀπὸ τῶν οὐσιωδῶς ὑπαρχόντων αὐτῷ. 88: 

εἰ γὰρ γνῶσιν ἕξομεν τοῦ εἰ ἔστι βροντὴ ex τοῦ γίνεσϑαι ψόφον νεφῶν, 

χαὶ πάλιν εἰ γινῴσχομεν εἰ ἔστιν ἔχλειψις ἀπὸ τοῦ στέρησιν γίνεσϑαι 

φωτὸς χαὶ τὸν ἀνϑρωπον γινώσχομεν εἰ ἔστιν ἀπὸ τοῦ εἶναι ζῷον χαὶ τὴν 

5 ψυχὴν ἀπὸ τοῦ αὐτὴν εἶναι χινοῦσαν ξαυτήν, ῥᾷον ἀπὸ τούτων ἕξομεν 
ὁδηγίαν εἰς τὸ γνῶναι χαὶ τί ἐστιν ἕχαστον αὐτῶν. τοῦ δὲ γινώσχειν τὸ 50 

εἰ ἔστιν ἀπὸ συυβεβηχότων παραδείματα ταῦτα. οἷον γνωρίζομεν βροντὴν 

εἶναι ἀπὸ τοῦ γίνεσϑαι χαὶ εἶναί τινας ἐμβροντήτους ὑπὸ τοῦ ψόφου" ἐμ- 

βρόντητοι δέ εἰσιν οἱ τὸν νοῦν ἀπολέσαντες ἐχ τοῦ ψόφου. χαὶ ὅτι ἔστιν 
10 ἔχλειψις γινώσχομεν, ὅτι ἀφανὴς ἄφνω γίνεται ἢ σελήνη πανσέληνος οὖσα 

χαὶ wy ὑπὸ νέφους ἐπισχοτουμένη, χαὶ ἀνϑρωπός ἐστιν Ex τοῦ περιπατης- 
τιχὸν εἶναι 7 ὁμιλητιχόν, χαὶ ψυχὴν εἶναι γνωρίζομεν διὰ τὸ τὸ ἔμψυχον 

σῶμα ee ue ae ἐχ τόπου εἰς τόπον μή τινος ἔξωϑεν χινοῦντος αὐτό. 88. 
ἐπεὶ οὖν ἐκ τῶν τοιούτων ἔχομεν τὴν γνῶσιν τοῦ εἰ ἔστιν οὐδ᾽ ὅλως ἡμῖν 

15 παριστῶσαν αὐτό, διὰ τοῦτο οὐδὲ τὴν τοῦ τί ἐστι γνῶσιν ἕξομεν. 

p. 93229 ‘Qv ὃ ἔχομεν tt τοῦ th ἐστιν: 

Ν 

Εἰπὼν ὅτι ὡς ἔχομεν γνώσεως περὶ τὸ εἰ ἔστιν χαὶ τὸ ὅτι ἔστιν, οὕτως 
ἔχομεν χαὶ τὴν τοῦ τί ἐστιν ἣ τοῦ διότι γνῶσιν, χαὶ ὅτι, εἰ μὲν ἀπὸ συμβεβη- 

χότων γινώσχομεν τὸ εἰ ἔστιν ἣ τὸ ὅτι ἔστιν, ἀμυδρὰν χαὶ τὴν περὶ τούτων 

90 γνῶσιν ἔχομεν, ὅτι ἀγνοοῦντες τὸ (εἰ ἔστιν ἣ τὸ ὅτι ἔστι τὸ» τί ἐστι χαὶ τὸ διὰ 
τί ζητοῦμεν, εἰ ὃὲ ἀπὸ οὐσιωδῶν αἰτίων γινώσχεις ταῦτα, ἅμα τούτοις συν- 10 

αναφαίνεται χαὶ ἢ τοῦ τί ἐστι χαὶ ἢ (τοῦ) διὰ τί γνῶσις, χαὶ παραδείγματα 

τούτων τίϑησ', πρῶτον μέν, ὅταν τὸ αἴτιον ἡ οὐσιῶδες, et” οὕτω χαὶ ὅτε 
συμβεβηχός. χαὶ φησίν, ἐφ᾽ ὧν πραγμάτων αἰτιατῶν λαμβάνομεν τὸ προσ- 

τῷ cr 

X v a ~ 5» Vv ~ 

εχὲς τούτων αἴτιον xat οὐσιῶδες, ὅτε χαϑαρὰν τὴν τοῦ εἰ ἔστι γνῶσιν 
~ 

ὶ 
v ~ ~ ο v v 
SY OUEV Yj, τὴῦ OTL COTY, ε 

> 

» v 

χομέν TL χαὶ τοῦ TL ἐστιν, ἤγουν ἔχομεν συνανα- 

( ἐστι τῇ τοῦ εἰ ἔστι γνώσει. τὸ μὲν φαινομένην χαὶ τὴν γνῶσιν τοῦ τ 

οὖν ζητεῖν, ἄρα ἐχλείπει ἢ σελήνη ἣ οὔ, οὐχ ἄλλο τί ἐστιν ἀλλ ἣ εἰ τὸ 16 

B, ἤγουν ὃ μέσος ὅρος, αἴτιός ἐστι τῆς ἐχλείψεως τῆς σελήνης, ὕγουν 7 5 Li Ὁ 3) με dS ρος, ως [ee = ξ ΥΞ S$ tL, SAT EIS 70 | 

30 ἀντίφραξις. τὸ δὲ ζητεῖν, εἰ τὸ B ἐστὶν αἴτιον τῆς ἐχλείψεως, οὐδὲν 
\ - ΄ ~ > ᾿ Σ , ν᾿ \ ΄ \ 5» - eee 

GLADEPEL τοὺ ζητει tv et τὸ B ει λόγος χαι OOLOWOS αὐτου, TOU 

uciCovos ὅρου, ἤγουν τῆς ἐχλείψεως. χαὶ ἐὰν τοῦτο, ἤγουν ἢ ἀντίφραξίς 
ἐστιν ὁρισμὸς τοῦ A, χἀχεῖνό φαμεν εἶναι, ἤγουν ἔγνωμεν διὰ τούτου 

4 εἰ ἐστιν evan. C: om. ἃ 5 εἶναι CEF: οὖσαν a ἑαυτήν evan. © 6 xat 

om. a ὃ ἐμβροτήτους ἀπὸ a 8. 9 ἐμβρότητοι ἃ 9 ἀποτελέσαντες ἀπὸ ἃ 

10 ἀφανὲς ἄμφω a 11 (6tt) ἄνϑρωπος sive ἄνθρωπον εἶναι conicio 19. τὸ" alt: 

om. ἃ 15 παριστῶσα a τί ἐστι CHEF: ὅτι ἃ 16 δ᾽ CEF: οὖν a Arist. 
17 τοῦ (post περὶ) C εὖ CEF: tia 18 tod alt. om. a 19 ytvwoxouev ἃ: 

γινώσχεις CEF τούτου ἃ 20 ὅτι ἃ: ὅτε CEF εἰ--ἔστι τὸ addidi 
zat, quod ante ayy. colloc. libri, transposui 22 ἡ alt. om. a τοῦ alt. addidi 

γνῶσις CFa: διάγνωσις E 23 ἢ om. a ὅτι a 24 αἰτιχτῶν] ατῶν evan. C 

25 ὅτι a εἰ om. a 28 ἡἣ σελήνη ἐκλείπει αὶ εἰ om. ἃ 29 ἢ om. a 
Σ 30 τὸ 8 ἐστὶν evan. C 31 8 ἐστὶ evan. C 32 τῆς ἐκ evan. C el a 
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~ σ ν ν ΄ ~ σ » \ \ > » \ A τοῦ Β ὅτι ἔστιν ἔχλειψις. ὁρᾷς ὅπως ἅμα ἔγνως καὶ τὸ εἰ ἔστι χαὶ τὸ 8 

τί ἐστι, πλὴν εἰ χαὶ τὸ εἰ ἔστι χαὶ τὸ τί 
> 2, ΝΑ ~ \ 23 ~ \ ar o \ > A ree: ) ‘ Q~ ~ οἷον εἰ ἔστι νοῦς, χαὶ TL ἔστι νοῦς. τὸ δὲ ὅτι ual διὰ τί ἐπὶ παϑῶν τῶν 

’ὔ ~ ΄ 5. id »ν ¢ , ~ , τέροις θεωρουμένων ζητεῖται, ὡς εἰ ἢ ἔχλειψις ὑπάρχει τῇ σελήνῃ. 
> κ ΄ > ~) ΄ ~ v > > » ~ (Dy Oe) ἐπεὶ σχοπὸς ἐστι τῷ ᾿Αριστοτέλει πῶς ἔστιν ἀπόδειξις τοῦ τί dary, 

b] Poet ~ ~ ~ 8 wy y ΄ \ αποῦειςις ἐπὶ παϑῶν ϑεωρεῖται τῶν ἐν ἄλλοις ϑεωρουμένων χαὶ 
ὑφεστώτων, οὐ μέντοι ἐπὶ τῶν οὐσιῶν, addr ιάφορον ἡγεῖται τὸ εἰ ἔστι 
λαυβάνειν. ἐπὶ tod ὅτι ἔστι χαὶ τὸ τί ἐστιν ἐπὶ τοῦ διὰ τί διὰ τὸ ἐπὶ τῶν 
αὐτῶν καὶ τὰ τέσσαρα ϑεωρεῖσϑαι. παραδειγματίζονται γὰρ ἐπὶ τῆς 

ind ~ Sard ~ ny eS ~ ‘ Ὑ . ἥτις ἐν μὲν τῇ σελήνῃ ϑεωρουμένη ζητεῖται ἐπ αὐτῆς τὸ: ὅτι 
ν \ \ ἌΝ ΄ 3 ΝᾺ ΄ ΄ ~ ΄ € ΄ ὅστι, XXL TO ὁιὰ Tle Et CE χωρίσαις. ταύτην τῆς σελήνης, Dewp7 
αὐτῆς τὸ εἰ ἔστι χαὶ τὸ τί ἐστιν. 

} > , Ρ. 98188 Ἢ ποτέρας τῆς ἀντιφάσεως. 

ὃν 

ἐστιν ἐπὶ τῶν οὐσιῶν θεωρεῖται, 20 

ἐχ- 2 

᾿Αντίφασιν εἰπὼν ἐδήλωσεν ἣ χατάφασιν ἢ ἀπόφασιν’ υέρη γὰρ ταῦτα 30 
, τῆς ἀντιφάσεως. χαὶ πάλιν εἰ ζητοῦμεν εἰ ἔστι τις αἰτία τῆς ἀντιφάσεως, 

τοῦτο ζητοῦμεν, ἄρα ἔστιν αἰτίχ τοῦ τὸ τρίγωνον ἔχειν τὰς τρεῖς γωνίας 
δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ἣ τοῦ μὴ ἔχειν ταύτας οὕτως. πάντως δὲ τῆς χαταφά- 

ς ἀποφάσεως" τοῦ γὰρ μὴ ὄντος αἰτία οὐχ ἔστιν. τῇ 
» ΄ - , a ~ ἔστι τὴς χαταφάσεως τὸ ἔχειν τὰς τρεῖς γωνίας δυσὶ ταῖς BwetT 

8 
My Os, 

: Ξ 

αἰτίαν, ἅμα ἔγνωμεν χαὶ τὸ ὅτι χαὶ τὸ 
- 

Q- τ ov @- [ΟἹ 

21S 
oO 
ξ [τ [0] < aA - < 

χλείπειν χαὶ TH τριγώνῳ αἱ δύο opvat, διὰ μέσων 
αἰτίων ὄντων οὐ ζόνον τοῦ συμπεράσματος ἀλλὰ χαὶ τοῦ πράγματος, 

p. 93936 αὐ δὲ μή. 

x " ~ ~ Εἰ δὲ τὸ μέσον οὐχ ἔστιν αἴτιον οὐσιῶδες χαὶ διὰ τοῦτο τοῦ υὲν 
συμπεράσματός Ἔα αἴτιον, τοῦ δὲ πράγματος οὔ, τὸ ὅτι μόνον γινώ- 
σχομεν, τὸ δὲ διότι ἀγνοοῦμεν. 

p. 9305 Πότερον ἀντίφραξις ἢ στροφὴ τῆς σελήνης. 
- , ~ e ) Ταῦτα παραδείγματά εἰσι τῆς ἐχλείψεως. ἢ ὃ ἀπόσβεσις τοῦ πυρὸς 60 

ε , » \ sf BINA T= ~ ΄ , σ 7 βροντή. . ἔτι γὰρ SED] OVO: τοῦ βεβαιῶσαι (ὅτι), ef 6 μέσος ὅρος 
αἴτιόν ἐστιν οὐσιῶδες, ἅμα γινώσχομεν χαὶ τὸ ὅτι ἔστι χαὶ τὸ διότι 

1. 2 τὸ διατί ἃ 2 εἰ alt. a: om. CEF ὃ πασῶν a 4 ἑτέρῳ ἃ 
εἰ Om. ἃ ἡ om. E 6 πασῶν a 7.8 λαμβάνειν τὸ εἰ ἔστιν a 10 σ 
ἥπις (ἐὰν) --- σηλήνῃ (7)? ef. p. 343, 32 ϑεωρουμένης a αὐτῆς a: αὐτῇ CEF 
11 

22 

διότι. γίνεται δὲ τούτων ἢ γνῶσις ἅμα, ἐὰν ἢ ἀποδεδομένον, ὅτι τῇ 80 
, 

45 

an 

τὸ om. E 14 ante ἀντίφασιν add. Πότερον --- τὸ διότι ἴσμεν ἃ 18 ante 
ἔσται add. zal a οὐ OM. a 19 δυσὶ ταῖς evan. F 21 (οἷον) ὅτι conicio / 

at om. a 28 διότι CEFb: ὅτι a 29 στροφὴ evan. C 31 ἐξερχόμενοι E 
ὅτι addidi 32 zal prius om. a 

Comment. Arist. X1IL 3. Philop. in Anal. Post. 24 
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συναναφαίνεται χαὶ ἢ τοῦ τί ἐστι γνῶσις, ἔλαβε ταῦτα τὰ παραδείγματα. 88ν 
> aX ‘ ve Vv Ws ~ 3 4 4 ΄ Vv ‘ 

εἰ 68 χαὶ πλείω αἴτια ἔλαβε τῆς ἐχλείψεως, μὴ ϑαυμάσῃς" ounw yap φα- 
a ~ WV oO aie ΝΜ Ἂν ee el eda ΄ pie A \ wv ir Aer Mak | ~ 

νεροῦ ὄντος ὅπως 7 ἔχλειψις γίνεται, λαμβάνει πολλὰ τὰ αἰτια, ἵν᾽ ex τῶν 
~ \ ~ > Th δ τῇ \ ΄ ~ , 9 

πολλῶν τὸ χρεῖττον ἐχλέξηται. εἰώϑασι γὰρ οἱ ζητοῦντες περι τινος αἱ- 

5 Se λαμβάνειν ὅσα εἰχός ἐστιν ὑποπτεῦσαι εἶναι αἴτια τούτου, εἶτα ἐχ- 84τ 
γεσϑα: τὸ χρεῖττον αὐτῶν. ἔλεγόν τινες τὴν ἔχλειψιν χατὰ στροφὴν γίνεσϑαι 

~ \ ΄ χὰ π ae XN \ e = Υ > τ- ϑ᾽ 

τῆς πος τὸ γὰρ μέρος αὐτῆς τὸ OS mwas ἔλεγον εἶναι πεφωτισμένον 

ὑπὸ τῶν ἀχτίνων τοῦ ἡλίου ὑπὸ γῆν ὄντος, τὸ δὲ μέρος αὐτῆς τὸ πρὸς 

_ ως οὐρανὸν εἶναι ἀφώτιστον, ὅπερ στρεφόμενον πρὸς ἡμᾶς ποιεῖ τὴν ἔχλειψιν. 
or 10 πρότερον δὲ ἐχτίϑεται τὸν ὁρισμὸν τῆς βροντῆς ual τῆς ἐχλείψεως. εἶτα 

ποιεῖται τὴν ἀπόδειξιν, ὅτι ἢ σελήνη ἐχλείπει ἢ ὅτι ἐν νέφει ἐστὶν ἣ 
» ΄ 77 ἢ’ ‘ Ἁ ce , 

βροντή, ἤγουν ὁ ψόφος, ty ἔχων τοὺς ὁρισμοὺς Exatépovs ῥᾷον νοήσῃς, 
πῶς τὸ τί ἐστι ϑηρᾶται χαὶ ce διὰ τῆς ἀποδείξεως. 

a) ~ - » r See. - 

Τοῦτο δέ, ἤγουν ὁ μέσος ὅρος, ἐστὶν ὁ λόγος xat ὁρισμὸς τοῦ 

15 ἑτέρου ἄχρου τοῦ μείζονος, τοῦ Νὰ 

.. 930190 “Ay δὲ πάλιν τούτου ἄλλο μέσον 7. 
I ‘ rt 

acai ΄ ’ σ ~ ’ - 

Τοῦτο λέγει ὅτι, εἰ πολλάχις 6 μέσος ὅρος ἐν τῇ ἀποδείξει οὐ ληφϑῇ 10 

δρισμός, πῶς εὑρεϑήσεται ὃ ὁρισμὸς τοῦ μείζονος" οἷον εἴ τις ἀποδειχνύων 
σ la v oheee.! 2 X 2 Ἐν" ’ ΄ Ἁ ΡῚ vs f2 \ 

ὅτι ὃ avOpwros οὐσία διὰ μέσου τοῦ ζῴου ὁρισμὸν οὐχ ἐλαβε. χαὶ παρα- 

90 δίδωσι χανόνα, πῶς ἐν τῇ τοιαύτῃ ἀποδείξει εὑρήσεις τοὺς ὁρισμούς, xat 
5 f >] >a \ e als ΄ Vv ’ὔ A ’ 7a XQ ~ 

φησίν: ἐπειδὴ χαὶ αἱ δύο προτάσεις ἔμμεσοί εἰσι, πρὸς ἀπόδειξιν μὲν τῆς 
35) 27 Ny τ AC Ut 5» ΄, » Π ὡς » τὸ [4 ao 59) ΄ Ν ~ ot 

ἐλάττονος λάβε τὸ “οὐσία ἔμψυχος αἰσϑητιχή᾽. 6 ἐστιν δρισμὸς τοῦ ζῴου" 
“ x ~ Σ τε / ~ , , , 

ἐν δὲ τῇ ἀποδείξει τῆς μείζονος λάβε μέσον ὅρον τὸ ἀνὰ μέρος δεχτιχὸν 
> ~ YM» 7 ~ 

εἶναι τῶν ἐναντίων, ὃ ἴδιόν ἐστι τῆς οὐσίας. 15 

p.93b15 ‘Qs μὲν τοίνυν λαμβάνεται τὸ τί ἐστι. τῷ σι 

Ἤγουν πῶς τὸ τί ἐστι χαὶ ὁ ὁρισμὸς δι᾽ ἀποδείξεως (Re ται, εἴρη 20 

(0) 
S ΄ ΄ vos ε ΄ 

ται" δειχνύων γάρ, ὅτι ἢ ἔχλειψις ὑπάρχει τῇ σελήνῃ, ἐν τῇ ἀποδείξει 
, ε ἘΣ - ΄, 

ταύτῃ ὃ μέσος εὑρίσχετα! ὁρισαὸς τῆς ἐχλείψεως συλλογισμὸς δὲ χαὶ il { t t | Ὶ ' 

ἀπόδειξις οὐ γίνεται τοῦ τί ἐστιν ἤγουν συμπέρασμα δὲ ἀποδείξεως 9 ii 
ε > \ QF 

30 6 δρισυὸὺς ov γἱ νεται. ὥστε χαὶ ἔστιν ATOGELELS τοῦ ὁρισμοῦ χαὶ οὐχ ἔστιν" 
? \ 

δι᾿ ἀποδείξεως" ὃ γὰρ μέσος RL al =) oO? o ny -- wn ato 
(η΄ < Ms Qa Ss τ Q cv a Φ ς [iS v Ἢ Cc 

2) 
= Qa < Φ [= - ° Cc oo 

1 τὰ om. a 4. 5 αἰτιατοῦ seripsi: αἰτίου libri 5 ἦν ἃ αἴτια CEF: ἀντὶ ἃ 

5.6 εἶτα ἐχλέγεσϑαι scripsi: εἴτε ἐκλέγεται libri 6 fort. ἔλεγον (οὖν) γίνεσϑαι 

om. ἃ 8 ἡλίου evan. F ante γῆν add. τὴν a 9 post ὅπερ add. χαὶ a 

11. 12 ὅτι νέφος ἐστὶν ἢ βροντὴ, ἢ ὃ ἃ 12 éxdtepov a: fort. ἑκατέρας νοήσεις Ea 

13 to πῶς E ϑηρᾶσαι a 14 post zat add. ὁ a 15 ἃ] πρώτου a 16 εἴη 

a (ABDdu®™) 18 6 om. a 20 εὑρήσει, utvidetur, C 23 δεχτιχὸν a 

δεχτιχὴν CEF 27 δειχνήων] ef. ad. p. 369, 10 ὅτι ἡ ἔχλειψις evan. C 

28 ταύτῃ scripsi: ταύτης libri 28.29 συλλογισμὸς ---τί ἐστιν CEF: ὥστε συλλογισρ. 

μὲν τοῦ τί ἐστιν οὐ γίνεται. οὐδ᾽ ἀπόδειξις ἃ 29 οὐ γίνεται bis, semel del. F 

om. Ca 90 6 om. a “at pirus om. a 

ὃς 

δὲ 
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ὅρος ὁρισμὸς tod μείζονός ἐστιν" ἀπόδειξις δὲ οὐχ ἔστιν αὐτοῦ, διότι συμ- 84r 
πέρασμα οὐ γίνεται dt” ἀποδείξεως. 25 

p.93b21 Ἔστι δὲ τῶν μὲν ἕτερόν τι αἴτιον. 

Ext τινων πραγμάτων αἰτιατῶν τὸ αἴτιον ἕτερόν ἐστι τοῦ αἰτιατοῦ᾽ 

5 εἰσὶ yap τινα αἴτια, ἃ ὕστερον ἕπονται ἡγουμένων προτέρων αἰτίων τινῶν 
προσεχῶς ὑπαρχόντων τῷ αἰτιατῷ. οἷον τὸ ἀφώτιστον τίνεσϑαι τὴν σε- 30 
λήνην αἴτιόν ἐστι τῆς ἐχλείψεως τῆς σελήνης, ἀλλ᾽ ὕστερον ἐπαχολουϑοῦν" 

προηγεῖται γὰρ τούτου ἢ ἀντίφραξις: πρῶτον γὰρ ἢ σελήνη ἀντιφράττεται 
CaN ~ ~ \ 3 ΄ τῷ} ea > > 

ὑπὸ τυ ξ γῆς χαι SAXAELTEL, et OUTWS ἐπαχηλουῦεῖ το αφωτίστὴν εἰναι 

, ι “- Le, = Ni A 2 A ~ Ἐν ΩῚ ~ "πὸ 5S 5 ¢ ~ ¢ ' / 

10 ταυτὴν. οσαύῦτως OF XAL ETL TYHS IDOVTYGS ὕστερον ἐπαχολουϑεῖ 0 ψοφῆς 
͵ ‘ T 

πὸ , id ~ 5 isa 

πρότερον ἀποσβέσεως πυρὸς γενομένης ἐν νέφει. ἢ γοῦν ἀντίφραξις, ἥτις 
» - 5 ΄ 4 

ἐστὶν αἰτία, ἑτέρα ἐστὶ παρὰ τὸ αἰτιατόν, thy ἔχλειψιν τῆς σελήνης, χαὶ 
‘ 

7 SRS τοῦ πυρὸς ἑτέρα ἐστὶ παρὰ τὴν βροντήν, uat ἢ ζέσις τοῦ 86 

περιχαρδίου τινος: ἑτέρα τοῦ ϑυμοῦ. τινὰ δὲ αἴτια οὐχ εἰσὶν ἕτερα τοῦ 

15 αἰτιατοῦ ἀλλὰ ταὐτά, ὡς τὸ ζᾷον λογιχὸν ϑνητὸν χαὶ ὃ ἄνϑρωπος. ὥστε 

ἑτέρων μὲν αἰτιατῶν ἐστι τὸ αἴτιον ἕτερον παρ᾽ αὐτά, ἐπὶ τινῶν ὃξ αἰτια- 
τῶν τὸ αἴτιον οὐχ ἔστιν ἕτερον ἀλλὰ ταὐτὸν ἐχείνοις,. ταῦτα δὲ λέγει, 
ἵνα δείξῃ ὡς οὐ πᾶς ὁρισμός, ἤγουν οὐ πᾶν αἴτιον, δι᾿ ἀποδείξεως εὑρί- 

σχεται οὐδὲ πᾶς ὁρισμὸς γίνεται συμπέρασμα. ἀλλ᾽ ὅσοι μὲν τῶν ὁρισμῶν 

20 ἀυέσως ὑπ Ge τοῖς ὁριστοῖς χαὶ αἰτιατοῖς, ὡς 7 ἀντίφραξις τῆς γῆς 

ἀμέσως ὑπάρχει τῇ ἐχλείψει καὶ ἢ ἀπόσβεσις τοῦ πυρὸς τῇ βροντῇ χαὶ 7, 40 

ὄρεξις ἀντιλυπήσεως τῷ ϑυμῷ, οὗτοι ἀρχαί εἰσιν, αἵτινες ἀναπόδειχτοι, 

χαὶ ὑποτιϑέμεϑα χαὶ ὡς ὁμολογουμένας λαμβάνομεν ταύτας, χαὶ (od) ζητοῦμεν 
ἐπ᾿ αὐτῶν τὸ εἰ ἔστιν ἢ τί ἐστιν. οἵ τοιοῦτοι ὁρισμοὶ ἀναπόδειχτοί εἰσι" 

3 Nees \ v 

συμπεράσματα γὰρ οὐ γίνονται ἀποδείξεως. γινώσχονται δὲ χατὰ ἄλλον ᾿ | to σι 

“π “2. aS? rere Δ ΝῊ ΘΕ qe ἂν an 7 ἡπηδείξε τρόπον. γοῦν Ἢ οι ETAY OY TS Ἢ Ol GATROOELGEWS* EV γὰρ ταις αποηόξιςεσιν 
Cp ia sin ΄ Wes Re Me ἐν σούς ΕΣ εν » 

EVPLOXETAL ὁ μέσος ὅρος ὁρισυὸς τοῦ μείζονος. 

p.93b24 Ὅπερ ὁ ἀριϑμητιχὸς ποιεῖ. 45 

\ 

ν μονάδα, ὡς ὁμολογούμενον ταύτην λαμβάνει 
ἽΝ Nerney Πρ ν ΕΝ 
ἀπεὶ γὰρ apyyy ἔχει τ 

30 zat ὅτι ἔστι χαὶ τί ἐστιν. ἔστι δὲ μονὰς xa ἣν 
8 

, 

UUW 

zy 
ex ν ma 

~ vv 

αστὸν TWY οντῶν 

§ , v a 

λέγεται. ἐπὶ 68 τῶν ὀριστῶν χαὶ αἰτιατῶν τῶν ἐχόντων τὸ μέσον, ἤγουν 50 
‘ a Oo ~ , ~ id τὸ aiziny, Etspov τῆς οὐσίας χαὶ ἐμμέσως ϑεωρούμενον ἐν τῷ ὑποχειμένῳ 

8 post μὲν add. τὸ a αἴτιον ἕτερόν τι E 4 ἕτερον αἴτιόν ἃ αἰτίου ἃ 

5 post 2 ras. F 6 γίνεσθαι evan. F 7 τῆς éxhetbews, quod post 6 αἰτιατῷ 
habet a, huc transposui: om. CEF 8 yap prius evan. F 11 γενομένης a: γινο- 
μένης CF: non liquet E ἤγουν a 12 ἐστὶ om. a περὶ a 
14.15 δὲ ἕτερα, οὐχ εἰσὶ tod αἰτιατοῦ αἴτια a 15 6 om. ἃ 16 ἑτέρου (ante 
παρ᾽) a 18 post πᾶς add. ὁ E 23 ὑποτιϑέμεϑα]ὔ τι superser. E οὐ 
addidi 25 ἀποδόσεως. γινώσχοντες a 26 7 prius om. a 28 6 om. a 
30 ante ὅτι add. τὸ E 81 post zai add. τῶν E 32 ἀμέσως a 

24 * 
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ἔστι δηλῶσα! χαὶ δεῖξαι τὸ τί ἐστι δι’ ἀποδείξεως, μὴ ἀποδειχνύντας. δὲ 84: 

τὸ τί ἐστι, ἤγουν μὴ ὡς συμπέρασμα τὸν ὁρισμὸν ποιοῦντας. οἷον ἢ 
Ll , ΄ > ~ . 5 

στέρησις τοῦ φωτὸς αἰτία μέν ἐστι τῆς ἐχλείψεως, ἀλλ᾽ ἔμμεσος" χαὶ διὰ 

τοῦτο λήψῃ, μέσον ὅρον τῆς σελήνης χαὶ τῆς στερήσεως τοῦ φωτὸς τὴν 

σι ἀντίφραξιν τῆς γῆς. χαὶ λοιπὸν εὑρίσχεται ἢ ἀντίφραξις ὁρισμὸς εἶνα! τῆς 
΄ ~ ΄ wv ~ > , 

στερήσεως TOD φωτός, ἤγουν τῆς ἐχλείψεως. 

>») > 5 

p-93b29 Ὁρισμὸς δ᾽ ἐπειδὴ λέγεται εἶναι λόγος. | 

Ὁρίζεται τὸν ὁρισμὸν ἐνταῦϑα, χαὶ φησὶν ὡς ὁρισμός ἐστι λόγος 84¥ 

τοῦ τί ἐστιν. ἐν τούτῳ παντα τὰ εἴδη τοῦ ὁρισμοῦ nee nea χαὶ 

10 αὐτὸς ὁ ὀνοματώδης δρισμός" καὶ οὗτος γάρ ἐστι λόγος τοῦ τί ἐστιν. ἀλλ᾽ 

ὅρα ual τὴν διαφοράν" τὰ μὲν ἄλλα εἴδη τοῦ ὁρισμοῦ on εἰσὶ τοῦ τί 

ἐστιν, ἤγουν δηλωτιχοὶ τῆς φύσεως τοῦ πράγματος" 6 δὲ ὀνοματώδης Opt- 
\ + x ~ 7 - 

συὸς λόγος ἐστὶ τοῦ τί (σημαίνει τί) ἐστιν, ἤγουν ἐφερμηνευτιχὸς τοῦ 

ὀνόματος. μετὰ δὲ τὸ δρίσασϑαι τὸν δρισμὸν λέγει χαὶ τὰ σημαινόμενα 

15 τοῦ δρισμοῦ, χαὶ φησίν: ἄλλος μὲν δρισμὸς λέγεται ὀνοματώδης, ὃς χαὶ ὅ 
᾿ 5 ~ / ‘ ἊΝ v δὼ 5 ~ 5 

ἔστι eee τοῦ τί σημαίνει τὸ ὄνομα, ἢ εἰ βούλει, εἰπὲ τοῦτον λόγον 
΄ \ 5 ΄ - , Vv ~ 

ὀνοματώ ὃ ἡ" ταὐτὰ γάρ εἰσιν. οἷον παριστῦ τί σηυαίνει τὸ ὠνομα τοῦ 
1 t i i t 

τριγώνου χαϑὸ τρίγωνον: ὁ yap εἰπὼν “τρίγωνόν ἐστι σχῆμα ὑπὸ τριῶν 
~ , , 2 

Ἰωνιῶν συνιστάμενον᾽ λόγον εἶπεν ὀνοματώδη. 

20 p.93b382 Ὅπερ ἔχοντες ὅτι ἔστι. 

ν Ὡ ) τ 3) > ΄ x ῃ ἢ" ΄ Vv ΄ 

ἤγουν Gt ob ὀνοματώδους ὁρισμοῦ μαϑόντες ὡς ἔστι τρίγωνον, ζη- 
A , ~ \ . ΄ 3.» ἢ » Ἁ ~ / 

τοῦμεν χαὶ διὰ ποίαν αἰτίαν τὸ τρίγωνον ἔχει τὰς τρεῖς γωνίας. χαλεπὸν 

= 
a7 5 n Ἁ ΄σ , 5 Ὶ ~ ~ lad >) 

0g ἐστιν, ἃ μὴ γινώσχομεν ὅτι εἰσί, λαβεῖν zat μαϑεῖν οὕτως, ἤγουν 

α δήλη χαὶ προειρημένη" εἶπε γάρ, ὡς R τῆ εὶ Creek ἀπὸ τοῦ ὀνοματώδους. ἣ ὃ i! 
σ Ἂν ’΄ a 5 , ΄ 

95 ὅταν τις γινώσχῃ ἀπὸ συμβεβηχότων τι ὅτι ἔστιν, οὐδὲ γινώσχει αὐτο Ὁ 
| il ted et | 5) 

Ἁ ~ 3 ~ γ΄ > \ ε ΄ νι ὃ - 

δὲ ὀνοματώδης δρισμὸς συμβεβηχότος ἐστὶν ὁρισμός. χαὶ διὰ τοῦτο οὔτε εἰ 15 

ἔστι τρίγωνον γινώσχομεν οὗτε εἰ μὴ ἔστιν ἀπὸ τούτου. 

p.93>35 "AA ἣ κατὰ συμβεβηχός. 

3, ~ ~ 4, ~ 

Τουτέστιν οὐχ ἔχομεν νῶσιν τῆς φύσεως τοῦ τριγώνου ὡς τριγώνου, 
5 με ἘΝ r 5 Ψ s\,x0o ἃ 

80 ἤγουν ἀπὸ τῶν οὐσιωδῶς ὑπαρχόντων αὐτῷ, ἀλλ᾽ ἣ κατὰ συμβεβηχὸς 

τοῦτο γινῴσχομεν, ἤγουν ἀπὸ συμβεβηκότος, δηλονότι τοῦ ὀνόματος" τὰ 

do ὀνόματα ϑέσει, τουτέστιν ἐξ ἐπινοίας ἀνθρώπων ἐτέϑησαν, οὐ παρὰ 

1—3 δι᾿ ---μέν ἐστι om. ἃ 2 ἤγουν EF: οἷον C 3 post ἐκλείψεως add. ὡς 

ἐπὶ a 6 στερήσεως --τῆς Om. a 7 ἐπεὶ ἃ (D) 10 6 om. Ea 

10—12 ἀλλ᾽ --- ἐστιν om. a 12 δηλωτιχὸς a 13 σημαίνει τί ex Arist. addidi 

15 ἀλλ᾽ ὁ piv a 16 εἰ CEF: εἴπερ a 18 ἐστι om. a 20 τί ἐστι a 

21 ὃν ὀνοματώδη ὁρισμὸν a 24 cine] c. 8 p. 9842486. 25 συμβεβηχότων) 

κότων evan. C 26 δὲ om. a 29 ὡς τρίγωνον a 
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τῆς φύσεως δεδημιούργηται, xat διὰ τοῦτο παρὰ μὲν τῶν ‘Lhkyywy 6 84v 
v [4 ἣν ar ~ , wv Ἀ Ἁ ~ ~ ἄνθρωπος λέγεται, παρὰ δὲ τῶν Λατίνων ἄλλως χαὶ παρὰ τῶν [Περσῶν 20 

ἄλλως" τὰ δὲ ϑέσει συμβεβηχότα. 

Ὁ 

p. 9808ῦ0 Λόγος δὲ εἷς λέγεται διχῶς. 

ν \ Q7 , , > ΄ , Ἃ Ἁ ~ 4 

ἤγουν κατὰ δύο τρόπους λέγεται εἷς ὁ λόγος" ἢ γὰρ τῷ συνδέ- 
Gym εἷς λέγεται, χἂν πολλοὶ wor χαὶ πολλὰ πράγματα σημαίνωσιν, οἷον 

or 

Cy ΄ - \ , > ΄ Ae, ry “ ‘ Ὁ 

Σωχράτης περιπατεῖ χαὶ [᾿λάτων διαλέγεται χαὶ ᾿Δριστοτέλης φησί᾽. χατὰ 2% 
τοῦτον τὸν τρόπον χαὶ τὴν Ἰλιάδα, ἤγουν τὴν συγγραφὴν πᾶσαν τοῦ 

- »», ς ΄ ν σ \ ~ 5 ΄ 
Ομήρου, ELTOL . τις λόγον ova τῷ συνδέσμῳ" SSEY OVTAL γαρ τα ee 

ol) At Las” 10 ἀλλήλων χαὶ ets λόγος τῷ συνδέσ wy δοχοῦσι" διὰ γὰρ τοῦ εἰπε f ' 
‘ , 

τὸ ὅλον βιβλίον ἐδήλωσεν ὡς διαλαμβάνον περὶ τῶν ἐν Ἰλίῳ γενομένων. 

Ρ. ϑ8086 Ὁ δὲ τῷ Ev xa ἑνὸς δηλοῦν. 

Ἤγουν λέγεται εἷς λόγος χαὶ 6 εἰδιχὸς ὁρισμὸς 6 ἕν xad’ ἑνὸς 
δηλῶν μὴ χατὰ συμβεβηχός, ὡς τὸ s Pods ἐστιν ὄρεξις ἀντιλυπήσεως " 

15 οὗτος γὰρ χαὶ τὸν χατηγορούμενον ἕνα ἔχει (εἰ γὰρ χαὶ δύο εἰσὶ τὰ ὀνό- 
Rew, 

ματα, τὸ “ὄρεξις ἀντιλυπήσεως᾽. ἐξ ὧν ὃ χατηγορούμενος, ἀλλ᾽ ἕν εἰσιν ὡς 

συμπληρωτιχὰ ἑνὸς πράγματος) χαὶ xual’ ἑνὸς χατηγορεῖται, ἤγουν τοῦ 

Dopod, χαὶ οὐδὲ χατὰ συμβεβηχὸς χατηγορεῖται ἀλλὰ xa? αὑτό. εἷς 90 
γοῦν ἐστιν ὁ τοιοῦτος λόγος xa’ αὑτὸ ὡς χαὶ τὸν χατηγορούμενον ἔχων 

20 ἕνα χαὶ τὸν ὑποχείμενον. ἢ δὲ πρότασις ἣ λέγουσα “ Σωχράτης φιλόσοφός 
- > > Ν 5" x ἐστιν᾽ sis μὲν λόγος λέγεται χαὶ αὕτη, ἀλλὰ χατὰ συμβεβηχός, διότι τὰ ἐξ ὧν 

σύγχειται ὃ χατηγορούμενος ἕτερά εἰσιν ὡς σημαντιχὰ ἄλλων χαὶ ἄλλων" 
Q 

ἘΝ ae ‘ CW = 7 3 ποῦν, » ΣΡ \ pe c ΄ A202 Lae \ τ [LEY {40 Ξστιν ὑπᾶρςιν O70, TO OS ¢thasogos’ GUISES 740s. χατα 

συμβεβηχὺς OF λέγεται εἷς, χαϑὸ συνέβη ἐν τῷ Σωχράτει τὸ φιλόσοφον 
25 ϑεωρεῖσϑαι. 

> ‘ . ΄ / 2 =) ~ σ , Ἁ Sire: a q? Ets μὲν δὴ ὁρισμός ἐστι tod ὅρου χυρίως τὸ λόγος ἕν uad 40 
ἑνὸς κατηγορῶν μὴ κατὰ συμβεβηχός. ἄλλος δὲ ὁρισμὸς τοῦ ὅρου 

᾿ς ~ » ΄ v \ > ee ~ ΄ ἐστὶ λόγος ὁ δηλῶν διὰ τί ἐστιν, ἤγουν ὁ ἔχων τὴν αἰτίαν τοῦ πραγ- 
Ά, /, , ΄ ΄ wats ἅμα χαὶ τὸ αἰτιατόν. οἷός ἐστιν 6 σύνϑετος ὁρισμός, ὃς χαὶ χυρίως 

30 ὀρίσβον ἔστ! χαὶ τέλειος ὡς χαὶ ἀντιστρέφῳ wy ποὸς τὸ ὁριστὸν χαὶ ταυτὸς ‘ ‘ 

ὧν ἐχείνῳ. οἷόν ἐστι τὸ ᾿“ϑυμός ἐστι ζέσις τοῦ περὶ χαρδίαν αἵματος or 
. , \ ὄρεξιν ἀντιλυπήσεως᾽ - ἐν τούτῳ yap ἔνεστι χαὶ τὸ αἰτιατόν, ἤγουν ἢ ͵ ᾿ 

1 δεδημιούργηνται conicio, at cf. p. 378, 15 ὁ om. a 4 λέγεται CER: ἐστι a 
Arist. 5 ἣ CEF: zat a 6 wma a: εἰσι CEF 7 φησί evan. F 
9 εἴπη F 10 εἰπεῖν om. a 11 διαλαμβάνων a γινομένων ἃ 
14 οὐ ἃ 17 συμπληρωτιχὸν E 22 post σύγχειται add. ὁ ὑποχείμενος χαὶ a 
ἐπισημαντιχὰ, OM. ὡς a 24 συμβαίνει a σωχράτῃ a τὸ OM. a 
29 οἷός a: οἷον CEF post σύνϑετος add. λόγος C 30 ὃς a πρὸς TH 
δριστῶ E post ὁριστὸν add. ὡς a 31 ἐχείνου a ϑυμός 2th 
ef. p. 364, 22 περιχαρδίου a 32 xa) superser. E 
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~ X A 

ζέσις tod περὶ χαρδίαν αἵματος, καὶ τὸ αἴτιον τῆς ζέσεως, οἷον τὸ “ ὄρεξις 84¥ 

ἀντιλυπήσεως᾽. 45 
7) xX = i 5 τς δῷ Ἢ A ΄ Ν ΄ , ὥστε 6 μὲν πρότερος ὁ εἰδιχὸς σημαίνει μὲν φύσιν πραγματος, 

> ΄ a) 5 5 ‘> > 4 ΄ , ~ 

δείχνυσι δ᾽ οὔ, ἤγουν ἀπόδειξις δ᾽ οὐχ ἔστιν, ἤγουν ody ὡμοίωται τῇ 
5 ἀποδείξει" ἐν γὰρ τῇ ἀποδείξει χαὶ τὸ αἴτιον χαὶ τὸ αἰτιατὸν λαμβάνεται" 

rs ἊΣ ΄ \ 

ὶ 

‘ ΄ vv ν o 

Jets ὁρισμὸς τὸ αἴτιον μόνον ἔχει. ὃ δ᾽ ὕστερος ὁρισμὸς ὃ λέγων 
» 

ξ on [ωἹ 
ἃ 

ῳ u o2 

δ τοῦ 

> - [-- ᾿ -- ο. “ R 

PS "ν > 2 » 
τι ἐστιν EOTLY οἷον ATOOEL a τοῦ τι ἘΠ᾽ γοῦν 

a 
(= ° < τῷ a [ez o ( FG < Cc. € «-« 5 on - 2 Ox 

a>) 

[0] ἐπ) o @- a 

a) 
Way φ φΦὉ 

> ι > > _ te \ > \ 
ἐοιχὼς τῇ ἀποδείξει xat οἷον τὸν Go 

ἀποδείξεως χατὰ τὴν ϑέσιν. ἐν μὲν γὰρ ie alee πρόχειται τὸ 
ν Ὕρ ) ied ΄ 5 , > [2 C ΄ 

10 αἴτιον, εἶθ᾽ οὕτως ἐπαγεται ὡς συμπέρασμα τὸ αἰτιατόν" οἷον ὁ θυμούμενος 
τὶ . ΄ ΄ ) > . ΄ ne 

ὀρέγεται ἀντιλυπήσεως, 6 ὀρεγόμενος ἀντιλυπήσεως ζέει τὸ περὶ χαρδίαν 

αἴμα, ὃ ϑυμούμενος ἄρα Céer τὸ περὶ χαρδίαν αἷμα" χαὶ πάλιν ἐν νέφει πῦρ 

ἀποσβέννυται, ἀποσβεννυμένου τοῦ πυρὸς ψόφος γίνεται, ἐν τῷ νέφει ἄρα 
9 ᾿Ξ pe mae ¥ Q 4 ΕΣ ὌΝ τας ἊΝ ἘΞ = Lal οὶ ΄ 

ISOS ἐς LAL, Ϊ ον tie Φ - Fb JUNO t [- Aly ψόφος γίνεται. γοῦν Spovty, ν ὃξ τῷ δρισμῷ τῷ τς τῷ ἀνάπαλιν 807 
i : 

= Se X 5.5 - a) we 5 ot Fs a ξ 

15 χεῖνται, τὸ μὲν αἰτιατὸν πρῶτον, τὸ δ᾽ αἴτιον ὕστερον οἷον τὸ ᾿ϑυμός 
Qu 

> el ~ a7 9) ld ΄ 

ἐστι ζέσις τοῦ περὶ χαρδίαν atuatos δι᾿ ὄρεξιν ἀντιλυπήσεως χαὶ “βροντῇ 

ἐστι ψόφος ἀποσβεννυμένου πυρὸς ἐν νέφει. ὥστε ὃ αὐτὸς 

ἔχει τὸ ov 
\ ws α΄ ἢ la ΄ » 

TAOTOS KATES ἄλλον μεν τροπὴν ASYETAL OGLSU.0S, γοῦν € 6 
saeeey =, \ Ὁ ~ εἴν as v \ v >. 

αἰτιατον πρῶτον TO ὃ’ att tov USTENOY, wot ae γοῦν χατὰ ἄλλον ὃξ 

ν 

Ἂς 

90 τρόπον, λέγεται ἀπόδειξις συνεχής, εἴπερ τὸ μὲν αἴτιον χεῖται πρῶτον ὅ 

τὸ ὃ᾽ αἰτιατὸν ὕστερον. εἶπε δὲ τὸ συνεχής, διότι ἢ ἀπόδειξις τὸ παντὶ 
δείχνυσι, τοῦτο δὲ ἐν μόνῳ τῷ πρώτῳ σχήματι δείχνυται, ἐν δὲ τῷ 

πρώτῳ σχήματι συνεχῶς καὶ χατ᾽ εὐϑεῖαν χεῖνται of ὅροι xat οὐχ ὡς ἐν 

τῷ δευτέρῳ σχήματι ἢ ἐν τῷ τρίτῳ 6 μέσος ἔξω χεῖται τῶν ἄχρων. 

95 Ρ. 9448 Διαφέρει γὰρ εἰπεῖν διὰ τί βροντᾷ καὶ τί ἐστι βροντή. 

Διὰ μὲν τοῦ διὰ τί ἐδήλωσε τὴν ἀπόδειξιν. διὰ δὲ τοῦ τί ἐστι τὸν 

ὁρισμόν, λέγων διαφέρειν ταύτην τοῦ ὁρισμοῦ διὰ τὴν ϑέσιν τοῦ αἰτίου 

χαὶ αἰτιατοῦ. 

Ἔτι ἐστὶ χαὶ δρισμὸς τῆς βροντῆς ὑλιχὸς ὁ λέγων φόφος ἐν 

80 νέφεσι" τοῦτο δὲ γίνεται συμπέρασμα ἀποδείξεως, xal ἔστιν ὁ τοιοῦτος 

ὁρισμὸς ἀποδειχτὸς διὰ μέσου τοῦ εἰδιχοῦ δρισμοῦ. 6 ὃὲ ὁρισμὸς ὁ εἰ- 16 

διχός, ὃς ual ἀμέσως ὑπάρχει τῷ δριστῷ, ϑέσις ἐστὶ δηλωτιχὴ τοῦ τί 

ἐστὶ τὸ πρᾶγμα, ἤγουν τῆς οὐσίας τοῦ πράγματος, ἀναπόδειχτος. ἥ γὰρ 

ἄμεσος πρότασις διαιρεῖται εἰς τὰ ἀξιώματα χαὶ εἰς τὴν ϑέσιν" ἢ δὲ ϑέσις, 

88 ὡς φϑάσαντες εἴπομεν, διαιρεῖται εἰς τὴν ὑπόϑεσιν χαὶ ϑέσιν. 

3 ὥστε ex Arist. scripsi: ὡς τὸ a: om. CEF μὲν τὴν φύσιν τοῦ πράγματος a 

6 post λέγων add. ϑυμός ἐστι ζέσις τοῦ περικαρδίου αἵματος δι᾿ ὄρεξιν ἀντιλυπήσεως ἃ 

10 τὸ συμπέρασμα ὡς E 11 ἀντιλυπῆσαι. τῷ ὀρεγομένῳ ἀντιλυπῆσαι περι- 

κάρδιον ἃ 12 τῷ ϑυμουμένῳ a περιχάρδιον ἃ 14 τῶν συνθέτων ἃ 

15 τὸ ἰοτί. om. E 17 ἀποσβεννύμενος C 19 δὲ om. a 20 pév om. a 

21 πᾶν a 23 συνεχεῖς a: non liquet C 29 χαὶ post βροντῆς colloc. E: 

om. ἃ 31 ἀποδεικτὸς scripsi: ἀποδειχτιχὸς libri 35 cizovev] p. 35,1 sq. 
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p. 94211 Ἔστιν apa ὁρισμός. 807 

Nov ἀπαριϑμεῖται τὰ σημαινόμενα τοῦ δρισμοῦ. χαὶ φησὶν εἷς μέν 
᾿Ν 

ἐστιν ὁρισμὸς λόγος ΠΣ τοῦ τί ἐστι τὸ πρᾶγμα ἀνα πόδειχτος, - 
4 

τοῦ TL 
, 

ει 5" ¢ >I) , » a 7 oo 

οἷός ἐστιν ὃ eldixds. εἷς δέ ἐστιν; ἤγουν ἕτερος, συλλογισμὸς 
~ 5 ’ ~ > 

5 ἐστι, διαφέρων τῆς ἀποδείξεως τῇ πτώσει, ἤγουν τῇ ϑέσει, οἷός 

ἐστιν 6 σύνϑετοςς τρίτος δέ ἐστιν ὁρισμὸς ὁ ὑλιχός, ὃς χαὶ ἀποδεί- 2% 
+h 

χνυται χαὶ συμπέρασμα τῆς ἀποδείξεως γίνεται τοῦ τί ἐστιν, ἤγουν 

ὅστις ἐστὶ ual ἀποδειχτός" ἀποδείχνυται γὰρ διὰ usoov τοῦ εἰδιχοῦ. 

\ > 5 ~ 5 ΄ 

p. 94214 Φανερὸν οὖν ἐχ τῶν εἰρημένων. 

π τὸ ; , ~ > v \ - > 

10 Nov ἀναχεφαλαίωσιν ποιεῖται ὧν εἴρηχε. φανερὸν οὖν ἔστι π 

ἔστιν ἀπόδειξις τοῦ ὁρισμοῦ χαὶ πῶς οὐχ ἔστιν, ἤγουν ἀποδειχτὸς 

μέν ἐστιν 6 εἰδιχὸς ὁρισμὸς ὡς διὰ τῆς ἀποδείξεως ἐμφαινόμενος. μέσος 
A ~ ἊΝ ‘ al ~ ων’ ind 5 ns - ΝᾺ v 5 ~ 

(ao χεῖται δρισμὸς ὧν tod μείζονος ὅρου" ἀπόδειξις GE οὐχ ἔστιν αὐτοῦ. 

χαϑὸ συμπέρασμα οὐ γίνεται. χαὶ πῶς τὸ τί ἐστι δείχνυσιν, ἤγουν 

15 6 [μὲν] ὁρισμὸς δείχνυσι μὲν φύσιν πράγματος, χαὶ πῶς οὐ δείχνυσιν, 3 
7 ἤγουν οὐ δείχνυσι 68 πάϑος ὑπάρχον τινὶ ὑποχειμένῳ. χαὶ τίνων 

~ v 

ἐστὶν ὁρισμός, τῶν ἁπλῶν, vod καὶ ψυχῆς, τίνων δὲ ov, τῶν συνϑέτων. 
» - ΄ ΄ ν ᾿ rx - 
Ett δὲ πῶς ὁ σύνϑετος ὁρισυὸς ἔχει πρὸς THY ἀπόδειξιν, γοῦν χατὰ 

τί διαφέρει αὐτοῦ. χαὶ πῶς τοῦ αὐτοῦ χαὶ ἑνὸς ἐνδέχεται εἶναι 
sy 39 τ » » 

TOOStELY. OLOV R. 

0 
΄ , 4 “5 >) “Δ τ ¢ Ἀ 

20 ὁρισμόν, χαὶ πῶς οὐχ ἐνδέγεται εἶναι Oorowov GAA 
᾿ ᾽ \ ἢ ' 

~ >| , ἊΝ A \ “5 ΩΣ lal wv 4 wes 5 Ἁ 

τῆς ἐχλείψεως ἔστι χαὶ δρισυὸς χαὶ ἀπόδειξις ἄλλως χαὶ αἀλλως" εἰ μὲν 
‘ ‘ 

(ap χωρίσεις thy ἔχλειψιν τῆς σελήνης τῇ ἐπινοίᾳ, δηλώσεις ταύτην δι’ 

δρισμοῦ" εἰ ὃὲ ἐν tH σελήνῃ ϑεωρεῖς ταύτην. δι’ ἀποδείξεως δηλώσ i ΠῚ Ys 
σ we 2) > | ~ 

OTL ἐστιν EV AUTT). 40 

25 p.94220 Ἐπεὶ δὲ ἐπίστασϑαι οἰόμεϑα. 
, / ” , ΄ [2 Ἁ \ 

Att a εἰσ ιτεσσαρᾶ; SlLOLKOV, ὑλιχόν, TOLYTLXOY χαι τελιχόν. TOTS γοῦν 

a 
>) , ~ Ἁ / 

λεγόμεϑα ἐπίστασθαι τὸ πρᾶγμ, ὅταν γινώσχωμεν τὴν αἰτίαν δι᾿ 4 
fal ν v 5 ~ , ν xX ~ 

ἣν ἔστιν, site thy ὑλιχὴν αὐτοῦ αἰτίαν εἴτε τὴν εἰδιχὴν εἴτε τινὰ τῶν 

ἄλλων. ἀντὶ 
Z ΄ > 3 ΄ , " ’ 6a ΄ at e A e 5 ) f= \ 

30 τί ἦν εἶναι ὁρισωός ἐστιν οὐσιώδης: ὁ δὲ ὁρισμὸς 2 οὐσιώδης εἰδιχὸν 

Ἀ ~ 5 ~ > x Vv > = \ ΄ > τ x \ 

ξ TOD ElMEtY ElLOLAOY ATLOV ElTS TO TL Ἣν ειναι’ τὸ γὰρ 

wv ‘ Ν (2 ? ~ ~ ΄ 

αἴτιόν ἐστιν ὡς τὸ εἶδος χαὶ τὴν οὐσίαν παριστῶν τοῦ πραγματος᾽ τὸ τί 
5 A. ΕΝ \ ? » xy > \ Vv l4 5 \ ὯΝ 3 es Lee | τ 

YY GOA ειναι ELOLKOY ALTLOY SOTLY. αντι OF TOU ElTELV ὑλιχὴν εἰπε TO 

3 τουτέστι a post πρᾶγμα del. ἤγουν τῆς οὐσίας τοῦ πράγματος C 4.5 tov- 

τέστι ἃ 5 οἷόν pr. E 7 τουτέστιν, om. ἤγουν a 8 et 11 ἀποδειχτός scripsi: ἀπο- 

δειχτιχός libri 8 γὰρ om. a 12 ὡς CEF: ἤγουν a 14 xat πῶς CEF: 

εἰπὼν ἃ 15 μὲν prius delevi μὲν alt. om. ἃ 11 οὔ CEF: οὐχ ἔστι a 18 πῶς 

evan. F 20 ὁρισμὸν prius a: ὁρισμὸς CEF 21 ἐστιν, om. xat a an (ἀλλ᾽) 

ἄλλως 2xa0? καὶ ἄλλως om. a 22 γωρήσεις a 24 ὅτι--- αὐτῇ minoribus litteris 

script. F 26 ποιητιχὸν, ὑλιχὸν a 30 6 alt. om. EFa οὐσιώδης alt. post δὲ 

colloc. a 31 ἐστιν om. E 
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on 

10 

τῷ σι 

et) 

1 γὰρ seripsi: δὲ libri 2.3 ὑπόϑεσιν a 4 οὖν a τινῶν CEF: τῶν a 

4 v > ΄ - > v X > \ \ , 

τίνων ὄντων AVAYXY τοῦτο εἶναι, FyovV τὸ εἰδος" TO γὰρ τίνων 85r 

ὄντων παριστᾷ τὴν ὕλην. ἐν χρείᾳ γοῦν γινόμεϑα τῆς ὕλης διὰ τὴν ὑπό- 50 

στασιν τοῦ εἴδους: αὐτὴ γὰρ κάϑ᾽ αὑτὴν ἢ ὕλη τὸ ἀναγχαῖον οὐχ ἔχει, 

ἀλλὰ διὰ τὸ εἶδος. ἐν χρεία γοῦν γινόμεϑά τινων ὑλιχῶν, ἤγουν λίϑων 

χαὶ ξύλων, ὡς ἂν ὑποστῇ τὸ τῆς οἰκίας εἶδος. χαὶ πάλιν ἐν χρεία γι- 

νόμεϑα τῆς συμμετρίας τῶν ϑερμῶν χαὶ τῶν πὰ χαὶ τῶν ὑγρῶν χαὶ 
~ » - ΄ Ἃ ΔΝ ~ AN g >. » , 

τῶν GT PWY, ὡς ἄν TO TIS ὑγείας ELOOS ὑποστῇ ἐν ἡμῖν. ξτέρον GE ALTLOV 

ἐστιν ὃ πρῶτον ἐχίνησεν, ἤγουν τὸ ποιητιχὸν αἴτιον, ὡς 4 πατὴρ ποιη- 
\ 

‘ 

ὙΠ > τ tires BSS iced tH \ ΄ ΓΟ ΞΕ ΙΟΥ δὰ > ~ i, 
τιχὴν αἴτιόν ἐστι τοῦ παιδὸς ὡς πρῶτος τὸ σπέρμα χαταβα λὼν ἐν τῇ 85V 

, 5 \ τ ~ ~ c ) > ΄ 

υήτρᾳ. ἄντὶ ὃὲ τοῦ εἰπεῖν τελιχὸν αἴτιον εἶπε τὸ τίνος ἕνεχα. ὃ 
o 3 ΄ ΄ ΄ ~ ΄ ~ , 

ὕστερον ἐπιγίνεται" ὁ 149 ϑεμέλιος zal ot τοῖχοι χάριν τῆς οἰχίας (eyovasee 
εν > ~ ~ ~ 

τελικὸν γὰρ τούτων αἴτιον τὸ εἶδος τῆς οἰχίας. πᾶσαι γοῦν al τέσσαρες 
4 

αὗται αἰτίαι διὰ τοῦ μέσου δείχνυνται, ἤγουν ὡς μέσοι ὅροι λαμβάνονται 

ἐν ταῖς ἀποδείξεσι καὶ εὑρίσχονται χαὶ συνϑηρῶνται διὰ τῆς ἀποδείξεως. 

Ρ. 94224 Τό te γὰρ οὗ ὄντος τοδὶ dvayxy εἶναι. 

᾿Απαριϑμησάμενος τὰ τέσσαρα αἴτια χαὶ εἰπὼν ἕχαστον τούτων μέσον 

ὅρον ἐν τῇ ἀποδείξει λαμβάνεσθαι. χαὶ δείξας τοῦτο ἐπὶ τοῦ. εἰδιχοῦ, νῦν 

t σι διὰ παραδειγμάτων. 
᾿» 

δείχνυσ: χαὶ τὰ λοιπὰ μέσα γίνεσϑαι ἐν ταῖς ἀποδεί 

προτίϑεται τὸ ὑλιχὸν αἴτιον, ὃ ἐδήλωσεν ἀπὸ τοῦ εἰπεῖν οὗ ὄντος χαὶ 

< τοδὶ ἀνάγχη εἶναι" εἴπομεν 14 ὅτι ἢ ὕλη τὸ dvayxatov. ἔχει διὰ τὴ 
ψ 

τοῦ εἴδους ὕπαρξιν: ἀναγχαῖοι yap οἱ λίθοι χαὶ τὰ ξύλα διὰ. τὸ εἶδος τῆς 15 

> ’ >] , a. > ia , {σ΄ δὴ , , 

οἰχίας. ἐφερμηνεύων δὲ οἷον ἑαυτόν φησιν ὅταν μοῦ ἀχούσῃς λεγονξος 

ὅτι οὗ ὄντος ἀνάγχη τοδὶ εἶναι, ἤγουν τὸ συυπέρασμα, μὴ νόει τὸ 00 
> ΄ > \ a 

ὄντος υἱαν πρότασιν: ἀδύνατον γὰρ ἐχ μιᾶς προτάσεως συμπέρασμα γενέ- 
Ὁ bh) 2) it) 7 5 , 2 " 5 \ \ 4 bd 3. ~ A 

σϑαι, ἀλλ᾽ éx δύο τοὐλάχιστον᾽. xat hotndv τὸ οὗ ὄντος δηλοῖ τὸ 
‘ , 8) , 

Ἢ 

μέσον: ἑνὸς γὰρ μέσου ληφϑέντος ἀνάγχη συμπέρασμα Ἰίνεσϑαι" τὸ γὰρ 
‘ A μ. Vv > , ~ 

υέσον ἐστὶ τὸ συνδέον τὰς προτάσεις χαὶ αἴτιον τοῦ συμπεράσματος. πᾶς 
΄ 4 .3 ~ + 

γὰρ μέσος χαὶ ὑλικὸν αἴτιον ὥς ἐν συλλογισμῷ λέγεται" εἰ γὰρ αἵ πρη- 2 

τάσεις ὕλης Χόγον προ ἐν τῷ συλλογισμῷ, ὥσπερ χαὶ τὸ συμπέρασμα 

εἴδους, ὃ ὃὲ μέσος αἴτιός ἐστι τῆς συμπλοχῆς τῶν προτάσεων, λοιπὸν xal 

αὐτὸς ὕλης λόγον ἐπέχει, ἀλλ᾿ ἐν συλλογισμῷ. τοῦ δὲ πράγματος Fj 

εἰδιχὸν αἴτιον ee τὸ uzoov 7% ὑλιχὸν ἣ ἕτερόν τι. τέως γοῦν ἐνταῦϑα 
~ 

λαμβάνει τὸν μέσον ὑλιχὸν αἴτιον tod πράγματος, ὅ ἐστιν ἡμίσεια τί τ 

δύο ὀρϑῶν" αἱ yap δύο Spal γωνίαι ὡς ὅλον τί ἐστι διαιρούμενον εἰς 
a7 if wv id , = σ ᾿ >] Ὁ δ [4 A ar , 

O00 ψερὴ; γοῦν τμισευμᾶτα, ὧν EXASTOV ἔστιν ony, YOvViae τὰ GE μεὲρ 

\ - oy σ Χ ΄ , as 5 ~ , Ἃ ς c 

ὡς ὕλη εἰσὶ τοῦ ὅλου. ὥστε TO ἡμίσεια OUG ὀὑρϑῶν μέρος ὃν ὡς ὑλι- 

6 zat primum a: om. CEF 7 post δὲ add. zat a 8 πρῶτος a 

Ὁ πρῶτον ἃ 21 dvayxatov a 22 ἐφερμηνεῦον a 24.25 γίνεσθαι a 

25 ὄντος ex Arist. scripsi: ἐστι libri 28 αἱ γὰρ, om. εἰ a 31 ὕλης om. a 

post ἐν add. τῷ E 32 ὑλιχὸν --- εἰδιχὸν a 35 post ἕχαστον add. ὅλον a 

35,36 τὰ δὲ --- ὅλου om. a 

= 
τῷ i 
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\ ΄ \ v , \ > ~ > ws ~~ 

nov αἴτιον λαμβάνεται. χαὶ ὁ μὲν Kdxheldns ἐν τῷ τρίτῳ τῆς yewue τριας δὺν 

δείχνυσι, πῶς ἢ ἐν ἡυιχυχλίῳ γωνία ὀρϑή ἐστι. χαὶ ἐπεὶ δυσχερές ἐστι 

παραστῆσαι τοῦτο τοῖς ἀγεωμετρήτοις ἐξ ὧν ἐχεῖνος εἴρηχε, φέρε ἡμεῖς 

> 5 χύχλον τὸ BVAF, zat μέσον ἄγει διάμετρον εἰς δύο 7 » 
{> 

ἐχλαβώμεϑα τοῦτο ὅσον αὐ ήγεὶ τῇ προχειμένῃ τρΎβατε α. χαταγράφει 

λ Ἔ ἘΞ » Cc. x Ξ R a o- τς x ς x —> Ὁ < 

διαιροῦσαν τὴν BA. ayer δὲ χατὰ χάϑετον εὐθεῖαν τὴν [Δ ἐπὶ τῆς ΒΔ. 30 
ἐπεὶ δὲ εὐϑεῖα ἐπ᾽ εὐϑείας σταϑεῖσα δύο ὀρϑὰς γωνίας ποιεῖ, λοιπὸν ἢ, ἐν 

ἡμικυχλίῳ γωνία, ἣ ἢ BAL ἢ ἢ PAA, ἡμίσεια ἐστι τῶν δύο ὀρϑῶν’ τὸ τὰρ 

ἕν τῶν δύο ἥμισυ. δέδεικται γοῦν ὡς 7 ἐν ἡμιχυχλίῳ γωνία ὀρϑή ἐστι 
10 διὰ μέσου τοῦ ἡμίσεια δύο ὀρὺ ὧν. 

Τίνος ov 05 αἰτίου ἢ ἐν ἡμιχυχλίῳ γωνία ἐστὶν ὀρ ἡ: τοῦ B δηλον- 

ὁτι" τὸ γὰρ B, ἤγουν ἢ ἡμίσεια τῶν duo ὀρῶν, αἴτιόν ἐστι τοῦ τὸ A, 
ἤγουν τὴν ἄν τῷ I εἶναι, ἤγουν τῇ ἐν ἡμιχυχλίῳ γωνία. 4 Ι Cy glam ores odd ‘ i ' p 

ἽΝ» δ᾽ ae 

p. 94233 Τοῦτο δ᾽ ἦν. 35 
3 ᾿ e 5 ε ΄ » ΄ ~ ΕΣ ΄ ΄ ΄ - a7 > Q~ 15 Hyouv ἢ ἐν ἡμιχυχλίῳ ὀρϑή, τοῦτο ἦν ἢ ἡμίσεια τῶν δύο ὀρϑῶν. 

~ a v ε 5 , > ΄ 5 ~ , αὶ v wi Ne 

τοῦτο δέ, ἤγουν ἢ Gpdy, ταὐτόν ἐστι τῷ τί ἣν εἶναι, ἤγουν τῷ Gpr- 
- ~ ΄ ἋΥΥ Ἁ ΄ ΄ >) ~ ’΄ ι 

Gum αὐτῆς" ὁ γὰρ Anyos χαὶ ὁ ὁρισμὸς αὐτῆς τοῦτο σημαίνει, τὴν 

opdyy. ταὐτὸν γάρ ἐστιν ὃ ὁρισμὸς ὃ χυρίως χαὶ τὸ ὅριστόν: τὸ yap 

ὄνομα ὁρισμός ἐστι συνεπτυγμένος, 6 OF δρισμὸὺς ὄνομα ἐξηπλωμένον. 40 

20. p. 94235. .Αλλὰ μὴν χαὶ τὸ τί ἣν ε 

ν > aN Ἁ ‘\ δ᾽ ¢ ‘ ¢ \ ELAN / 4 

ἤγουν ἀλλὰ μὴν χαὶ ὁ ὑλιχὺς ὁρισμὸς δέδειχται μέσος λαμβανόμενος 

ἐν τῇ ἀπόδείξει. 
’ ~ ς ΄ ΄ 

Τὸ μέσον. ἐνταῦϑα τὸ “τό᾽ ὡς παρέλχον ληπτέον. 
Le ABN > ‘ , ~ 

! 
¢ ~> IAC , > ΄ - 

ὁ 61a τί οἱ δίηδοι τοῖς ᾿Αϑηναίοις ἐπολέμησαν, τοῦτο 
a 5 ΄ ;" >} ΄, - Ν 2 Cc / \ ~ 

25 ἔστιν ἢ ποιητιχὴ αἰτία τοῦ πολεμεῖσθαι τοὺς ᾿Α ϑηναίους παρὰ τῶν 

Μήδων. χαὶ ἐνταῦϑα μέλλει δεῖξαι ὅτι τὸ ποιητιχὴν αἴτιον μέσον ἐν τῇ 50 
5» / . , A V4 ~ 5 Α ΝΥ 

αἀπηδείξει λαμβάνεται" ΠΡ ΔΙ διὸν ὃξ αἴτιον τοῦ πολέμου ἐστὶ τὸ τοὺς ᾿Αϑυ- 
΄ ) 5 = ΄ ~~ ε 

ναίους μετ᾽ ᾿Ερετριέων πρώτους εἰσβαλεῖν εἰς Σάρδεις. ἔστι ὃξ 7 
, ΄ ὦ 5 τὸ ΄ Is ΄ J os ε A 

ἱστορία τοιαύτη" at Lapdsts ἢ πόλις ὑποτελὴς ἦν τοῖς δΝίδοις" of ὃ᾽ 
) { ~ ‘ ~ 21. , ΄ \ 1 ~ id 

30 ᾿Αϑηναῖοι μετὰ τῶν ᾿]ἡρετριέων ταύτην Enola λα μᾶς, χαὶ διὰ τοῦτο οἱ 

δίγδοι χατὰ τῶν ᾿Αϑηναίων πόλεμον ἐχίνησαν. 

2 post ἐν add. τῷ a 5 — om. a 6 6 prius oe 7 libri 7 στα- 
ϑεῖσα a: otady CEF ὀρϑῶν a post ποιεῖ add. 7 δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας a 

8 αβ a ἡμίσεις εἰσὶ a 9 ἡ superser. E ἐστὶν ὀρϑὴ a 
11 ante τίνος add. τίνος ὄντος ὀρϑή ἃ ἐστὶν om. ἃ 18 τὴν --- γωνίαν ἃ 
15 ante ἤγουν add. Todto δ᾽ ἦν ἃ τοῦτο ἦν (ras. Ε) ἡ ἡμίσεια CEF: τῷ ἡμίσει ἃ 

16 τὸ τί EF 17 αὐτου alt. |. ἃ 18 6 prius om. a 19. συνεπυγ- 

μένος ἃ 20. τοῦ a (ABfduM, pr. οὐ ante αἴτιον add. τὸ CEF: om. ἃ 

Arist. 24 post τὸ add. δὲ a 25 περὶ a 26 τὸ om. a 

28 πρώτους pet’ ἐρετριέων a 
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10 

20 

no σι 

90 

Ω͂ 
Ξ p.94b8 Ὅσων δὲ αἴτιον τὸ ἕνεχά τινος. | 

a a , , 5 4 

Ὅσων δὲ πραγμάτων ἐστὶ τὸ Evexd τινος αἴτιον, ἤγουν τὸ 86r 

τελιχὸν αἴτιον. τοιαῦτα εἰσιν οἷα μέλλει εἰπεῖν: δεῖ γὰρ προσϑεῖναι τὸ 
\ > ΄ 

τοιαῦτά stor’ πρὸς ἀπόδοσιν τοῦ λόγου. οἷον διὰ τί περιπατεῖ ἀπὸ 
> ΄ a) ΄ ΄ > ‘ > 4 

δείπνου ὃ Σωχράτης; ἵνα ὑγιαίνῃ τοῦτό ἐστι τὸ τελιχὸν αἴτιον. χαὶ 
aN ΄ > ὔ > ΄, σ - ‘ ΄ X > sy 

διὰ τί οἰκία ἐστίν: ὅπως συντηρῶνται τὰ σχεύη, χαὶ αὐτὸ τελιχὸν oO 

αἴτιον. τὸ γὰρ ἐρωτᾶν διὰ τί δεῖ περιπατεῖν ταὐτόν ἐστι τῷ λέγειν τίνος 
σ 

ι 

ἕνεχα Ost περιπατεῖν, ἤγουν ζήτησίς ἐστιν ἐνταῦϑα τοῦ τελιχοῦ αἰτίου" 

Ὁ 

χαϑόλου γὰρ 6 ἐρωτῶν τὸ διὰ τί ζητεῖ αἰτίαν ἣ ποιητιχὴν ἣ ὁλιχὴν ἢ 10 
΄ 

ἄλλην τινά. ἐνταῦϑα ὃς ζητεῖ τελιχήν. τὰ βρώματα πρῶτον ἐν τῷ στό- 

μι 
= v ~ ἘΞ ἜΣ 

μάτι χεῖνται τῆς γαστρός, ἤγουν ἐν τῷ στομάχῳ, χαὶ διὰ τοῦτο ἀναγχαῖον 

περιπατεῖν μετὰ δεῖπνον, ἵνα ὑπὸ τὴν γαστέρα broyahast@aw: ἐν ταύτῃ 
‘ 

» "» ’ὔ ao ~ 

γὰρ ἀξιοληγώτεροην πέττονται χαὶ οὕτως τρόφιμα γίνονται τοῦ ὅλου σώματος. 
5 ~ , ~ 5 wv , 

εἰ δ᾽ ἐν τῷ OtHOUaTL τῆς γαστρὸς ἐμβραδύνουσιν, ἄπεπτα μένουσι χαὶ 

lev χαὶ αἱ δυσωδία! γίνονται ἐν τοῖς στόμασι τῶν ἀνϑρώπων 

χαὶ ἐρυγαὶ ὀξώδεις χαὶ χνισσώδεις, χαὶ νοσεῖν ἐντεῦθεν συμβαίνει τὸν ἀἄν- 13 
΄ 

ϑρωπον. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ συγχεχυμένως πως ὁ συλλογισμὸς παρὰ τῷ ᾿Αρισ 
‘ 

΄ “3 , ΄ ~ ~ σ \ , 

τέλει ἐξετέϑη, φέρε ἡμεῖς τοῦτον προσσαφηνίσωμεν, ἵνα wh δυσχερές τι 
χαὶ πρόσαντες ἐν τῇ τοῦ χειμένου Berrios ἐφεύρωμεν. τοῖς σχεύεσι δεῖ 

, , 

σωτηρίας" οἷς 6& dst σωτηρίας, χρεία σχέπης" τοῖς σχεύεσιν ἄρα det σχέ- 
- γγ50) , ἐλ ym yy τ Ao ΤΩΣ aK aor en im YY ayo SP eae πῆς, ἤγουν οἰχίας. ἐλάττων ὅρος ta σχεύη, μείζων τὸ χρεία σχέπης- xat 
πάλιν τῷ Σωχράτει δεῖ τοῦ ὑγιαίνειν. ᾧ GE δεῖ τοῦ ὑγιαίνειν, τὸ ἀπὸ 

, v ΄ \ 

δ 

- Ἁ 

πατεῖν. ὅρα πῶς χαὶ ἐπὶ τούτου τοῦ συλλογισμοῦ ὃ μέσος ὅρος ἐστὶ τὸ 
De a > ιχὸν αἴτιον, ὕγουν ἢ ὑγεία, xat ἐπὶ τοῦ προτέρου μέσος ὅρος ἣ σωτηρία. 

εἶτα προσσυλλογίζεται τὴν μείζονα PORES μεταλλάξας τοὺς ὅρους τῆς 

ἴζονος προτάσεως χαὶ λαβὼν μείζονα ὅρον τὸ ὑγιαίνειν, τὸ ὃὲ ἀπὸ δεί- 
at a σ J Ἀ ; x 

mvov περιπατεῖν ἐλάττονα, τὸ [. μετήλλαξε δὲ τοὺς ὅρους διὰ τὸ ταυτί- 

ἕεσϑαι- ταὐτὸν γάρ ἐστι τὸ ἀπὸ δείπνου περιπατεῖν χαὶ τὸ ὑγιαίνειν, 
\ 

X Ay 

ἀδιάφορόν ἐστι τὸ ϑάτερον που λαβεῖν ἡ ὑποχείμενον 7 χατηγορούμενον. 

υέσον δὲ ὅρον λαμβάνει τὸ B, ἤγουν τὸ μὴ ἐπιπολάζειν τὰ σιτία πρὸς 

τῷ στόματι τῆς γαστρός. χαὶ συλλογίζεται οὕτως: τῷ ἀπὸ δείπνου 
περιπατοῦντι χρεία τοῦ μὴ ἐπιπολάζειν τὰ σιτία ἐν τῷ στόματι τῆς 

x Ὧν " , 4 ΄ ’ ν .»: A A 

γαστρος" WwW ὁ χρξια τηυτου, τούτῳ ὑπάρχξι TO υγιίαινειν. εστιὶ OF TO μη { ΞΕ 

ae — Ν 4 A 2 ~ , ~ \ 3 A ,\ id xX 

ETLTOARLELY τὰ OlTLA Ev TW στοματι της γαστρης οὐχι τελιχὸς ορίσμος 

ἡείπνου περιπατεῖν" τῷ Σωχράτει ἄρα ὑπάρχει τὸ ἀπὸ δείπνηυ περι- 20 

or ὥσπερ χαὶ ἐπὶ tod γελαστιχοῦ xat tod ἀνθρώπου" ἐπεὶ δὲ ταυτίζονται, 25 

1 lemma a: om. ΟΕ ὃ xai—7 αἴτιον om. EF 6 an τελιχὸν (dv)? 7 yap seripsi. 

δὲ libri ἐστι OM. ἃ 9. ὑλιχὴν -- ποιητιχὴν a 10 τελιχὸν a 14 ἐμβραδύνωσιν E 

μένοντα ἃ 15 immo συσσήπονται, at cf. p. 373, 1 at om. a 16 χνισώδεις a 

17 ἀλλ᾽ om. a 18 τοῦτο προσαφηνίσωμεν a 20 οἷς --- σωτηρίας om. a δεῖ alt. 
CEF: ypeta a 21 post μείζων add. ὅρος 26 προσυλλογίζεται fort. recte a, at 

p. 379, 8 380, 1 28 περιπατεῖ a τ περιπατεῖ τῷ ὑγιαίνειν ἃ 90. 81 διά- 

ρηρόν ἃ 32 δὲ om. a 3d3—36 χαὶ ---τῆς γαστρός om. a 
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τῆς ὑγείας ἀλλὰ εἰδιχός. ὑγείας δὲ λέγει οὐχὶ τῆς χαϑόλου ἀλλὰ τῆς 80: 
id 

Ex τροφῆς γινομένης. τῆς δὲ χαϑόλου ὑγείας Optouds ἐστι συμμετρία τῶν 
τεσσάρων χυμῶν. 

[0] -- a x Td ὑγιαίνειν A, ἤγουν μείζονα ὅρον. tows τις ἀπορήσει 

5 ὑγιαίνειν τελιχὸν αἴτιόν ἐστι τοῦ ἀπὸ δείπνου περιπατεῖν, προέχειτο δὲ 80 

αὐτῷ δεῖξαι ὡς χαὶ τὸ τελιχὸν αἴτιον λαμβάνεται pesos ὅρος ἐν τῇ ἀπο- 

δείξει, πῶς ἐνταῦϑα μείζονα ὅρον. ἔλαβε τὸ ὑγιαίνειν. χαὶ φαμὲν ὡς 

τοῦτο προσσυλλογισμός ἐστι τῆς μείζονος ΤΣ ἄσεως τοῦ συλλογισμοῦ" ἐν 

γὰρ τῷ συλλογισμῷ μέσος ὅρος χεῖται τὸ ὑγιαίνειν. τὸ δὲ ἔστω δὴ 
10 ἀντὶ τοῦ ᾿ χατηγορείσϑω᾽ ληπτέον. 

ς 
- - ( = Os ~ 

. Kat τοῦτο, ἤγουν τὸ μὴ ἐπιπολάζειν τὰ σιτία, ὑ ὑὸς 

δοχεῖ γάρ, ἤγουν παρὰ πάντων ὁμολογεῖται, ee εἶναι τῆς ὑγείας 

τ 

Τί οὖν τὸ αἴτιον τοῦ τὸ A, ἤγουν τὸ οὗ ἔνεχα,, τουτέστ' τὸ 40 

15 ὑγιεινόν, ὃ ὡς τελιχὸν αἴτιον ἔχειτο ἐν τῷ συλλογισμῷ, ὑπάρχειν τῷ Γ 

ἤγουν τῷ ons χαὶ φησὶν ὡς τὸ B, ἤγουν τὸ μὴ ἐπιπολάζειν τὰ 

Gitia. τοῦτο ὃς. ἡ (οὺν τὸ μὴ ἐπιπολάζειν, ἐστὶν ὥσπερ δρισμὸς 

ἐχείνου, ἤγουν τῆς ὑγείας" χαὶ yap οὕτως ἀποδοϑήσεται to A, ἤγουν 
ν 

ι o a t¢ μέλλει ἀποδοῦναι δρισμὸν tod A, ἤγουν τοῦ ὑγιεινοῦ, τοῦτο ἀποδώσει 

20 τὸ μὴ ἐπιπολάζειν. 

p.94b20 Διὰ τί 68 τὸ αὶ τῷ I ἐστίν: 

- αἱ μ YN XN fe \ ¢€ “A » ~ > / 

Ὥσπερ ἔδειξε τὸ ὑγιεινὸν brapyev τῷ 1, ἤγουν τῷ ἀπὸ δείπνου 

περιπατεῖν, διὰ μέσου τοῦ B, τοῦ μὴ ἐπιπολάζειν τὰ σιτία, οὕτως πειρᾶ- 45 
Neate Ln δ Β =! A) RD eee oie \ / Le, ΄ = ~ Ὕ » 

ται δεῖξαι ὡς τὸ B, τὸ μὴ ἐπιπολάζειν τὰ σιτία, ὑπάρχει τῷ I, ἤγουν 
25 τῷ ἀπὸ δείπνου περιπατεῖν, διὰ μέσου tod A, ἤγουν τοῦ ὑγιεινοῦ, τὰ γὰρ 

Ἧς = a 3 iA aN IN Ξ _ ah - δ, (sees ν = —N Si ΕΞ 

ταυτιζόμενα at ἀλλήλων δ θαι ταυτίζονται δέ, ὡς εἴπομεν, τὸ ἀπὸ 
. , = ἘΝ {τ i σ “- 4 ‘ res A) 

OELTVOD TEOLT A τεῖν χαὶ τὴ υγίάλινειν. (OTS) χαὶ TO a fia σελήνην 

bad » 4 \ σ ig l4 5 (ya AS ~ 

OELGEL τις διὰ τὴς αν τιῷρα (ZEW) WS, χαὶ OTL Ἢ σελήνη αντιῷ φρατ TET On τὺς 
, Co ~ , v 

ἐχλείψεως. πλὴν ὅταν ἣ ἀπόδειξις γένηται διὰ τοῦ πρώτου ΠΝ ἔστιν 
δι. , 5 τ ΕΣ » Ῥ Ω͂ Si ον ~ >} ~ . -ν ΝΥ WV = 30 ἥ χυρίως ἀπόδειξις" ὅταν ὃξ διὰ τοῦ αἰτιατοῦ το τὸ αἴτιον, ἀπόδειξις δ0 

, ed 

μὲν γίνεται, οὐ χυρίως 63° δεύτερον γὰρ WETOOY χαὶ ἔχπτωσιν ἔχε! ἀποδεί cows. 
‘ i 

.94b21 Δεῖ 63 ustahkauBaverv τοὺς λόγους. 
Ρ . ' I 

A ” \ ΄ > ‘ ΄ be 
Hyouy τοὺς συλλογισμούς. ἐπεὶ γὰρ συγχεχυμένως ἐξέϑετο τοὺς 

1 immo λέγω 2 γενομένης a 4 τῷ utrobique a 5 ὑγιαίνει a τὸ ἃ ‘ i , Y 

1 ἐλάυβανε a 8. προσυλλογισμός a 9 δὲ ἃ: om. CEF 11 ante zal add. 

lemma καὶ τοῦτο --- τὸ ὑγιεινόν a 14 τί οὖν αἴτιον τῷ ¥ τοῦ τὸ ἃ ὑπάρχειν. τὸ οὗ 

ἕνεχα lemma a 15 ὃ EFa: 7 Ὁ τοῦ ¥ ἃ 16 τὸ ἃ ἃ 18 ἀπο- 

δειχϑήσεται ἃ 20 μὴ om. EF 23 post σιτία add. δηλονότι E, post ἐπιπο- 

λάζειν a 23.24 οὕτως --- τὰ σιτία om. a 24 ὑπάργειν ἃ 25 τὸ (ante 

ἀπὸ) a 26 ταυτίζεται a εἴπομεν) p. 378,29 27 καὶ alt. om. a 

91 xupla a γὰρ Ca: δὲ E 33 συγκεχυμένως OM. ἃ 
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Me συλλογισμοὺς χαὶ οὐχ ἰδίᾳ ἔϑετο τὸν συλλογισμὸν ἰδία ὃὲ tov προσσυλλο- 86r 
9 δὲ δ 

Ο 
-Ὕ , ΩΝ. ΄ ΄ γισμὸν τῆς μείζονος προτάσεως, φησὶ “λάβε τούτους ἰδίχ, χαὶ οὕτως 

~ 

ἔχαστα σαφῇ σοι γενήσεται". 

p.94b23 Αἱ δὲ γενέσεις ἀνάπαλιν ἐνταῦϑα. 

A 4 x a ~ fe ol ee ~ _ 5 4 \ ΄ = 

Φέρε πρὸ τῆς τοῦ χειμένου ἐξηγήσεως περὶ αὐτομάτου χαὶ τύχης 86. oO 

μιχρόν τι φιλοσοφήσωμεν, ἵνα μὴ ἢ ἀχολουϑία τῆς τοῦ χειμένου ἐξηγή- 

σεως ἐχχρούηται. τὸ αὐτόματον ϑεωρεῖται ἐν τοῖς ὑπὸ τῆς φύσεως Ὑγινο- 

μένοις οὕτως. ὃ γὰρ χατὰ τὸν σχοπὸν τῆς φύσεως ἀποβαίη, xa)’ ὃν τοῦτο 

χεχίνηχε, τοῦτο λέγεται φυσιχὸν χαὶ χατὰ φύσιν. τὸ δὲ παρὰ τὸν σχοπὸν o 

>) 10 τῆς φύσεως γενόμενον λέγεται αὐτόματον ὡς αὐτομάτην χαὶ παρὰ τὸν 

σχοπὴν τῆς φύσεως γενόμενον. οἷον λίϑος ἀπὸ τοῦ ὄρους ἀποχοπεὶς ὑπὸ 
~ 5 ’ ~ ~ . , ~ ~ n ~ 

τῆς ἐνούσης αὐτῷ φυσιχῆς δυνάμεως, τοῦ χινεῖσϑαι, ἣν ἔσχηχεν ex τῆς 

ὕλης, (ie τῆς ἐν αὐτῇ βαρύτητος, χεχίνηται χατὰ φύσιν χαταλαβεῖν τὸν 

οἰχεῖον τόπον" οἰχεῖος δὲ τόπος ἐστὶ τῶν βαρέων ὁ χάτω, ὥσπερ χαὶ τῶν 

15 χούφων 6 ἄνῳ. χαταλαβὼν οὖν τὸν χάτω τόπον ἔστη τῆς χινήσεως" τὸ 
γὰρ σχηπιμώτατον τέλος τῆς ἐν τῷ λίϑῳ φύσεως, οὗ χάριν αὕτη τοῦτον 10 

ὃ τὸν οἰχεῖον τόπον χαταλαβεῖν, χαὶ λέγεται τοῦτο φυσιχόν. 

εἰ δέ mov ὁ λίϑος χαταλαβὼν τὸν χάτω χῶρον ἐπιτήδειος εἰς χαϑέδραν 

γέγονεν ἐν τῷ περιαιρεϑῆναι τῷ χατέρχεσϑαι ἃς εἶχεν ἐξοχὰς χαὶ τετρα- 
ῃ 

\ x > 

20 γωνισϑῆναι, τοῦτο αὐτὸ τὸ εἰς χαϑέδραν ἐπιτήδειον γεγονέναι λέγεται αὐτό- 

ματον ὡς αὐτομάτην γενόμενον χαὶ οὐ χατὰ τὸν σχοπὸν τῆς φύσεως. ἢ 
= = , Ae 

δὲ τύχη ϑεωρεῖται ἐν tots χατὰ προαίρεσιν γινουένοις χαὶ ἐν τοῖς χατὰ 15 
Soll ‘ ! ‘ 

NF » ~ 4 \ 4 > 

διάνοιαν, ἤγουν τοῖς χατὰ τέχνην γινομένοις: τὰ γὰρ τεχνητὰ πάντα, οἷον 

, ἔχ τέχνης Esyov τὴν γένεσιν" αἱ δὲ τέχναι ἐξ ἐπινοίας τῶν 

πων ἐφεύρηνται. χατὰ προαίρεσιν GE λέγεται γίνεσϑαι τὸ λούσασϑαι: 
! 

τῷ σι R < eS Ὁ € 

τὸ εἰς ἀγορὰν χατελῦεϊν χαὶ ἁπλῶς ὅσα éx τῆς προαιρέσεως τὴν γένεσιν 

ἔσχηχεν. εἰ γοῦν τις ἡἠρετίσατο λούσασϑαι χαὶ τούτου χάριν ἐβάδιζε, 
~ 4 > fal ‘ / 5 , 5» la 

τοῦτο ἔστι τέλος προαιρετόν: ὃ γὰρ προγρῆται, εἰς τέλος ἐχβέβηχεν. χαὶ 
> aN ~ 5 Vv 

εἰ 65 χατερχόμενος εἰς τὸ βαλανεῖον ἐνέτυχε χρεωφειλέτῃ τινὶ χαὶ ἔλαβεν 20 
"λοι ν νὶ ‘ ‘ 

30 ὃ δέδωχεν αὐτῷ χάριν δάνους, τοῦτο τὸ λαβεῖν τὸ δάνειον λέγεται τυχὴης- 

pov χαὶ τύχη ὡς παρὰ τὸν σχοπὸν τῆς προαιρέσεως γενόμενον" ἄλλο γὰρ 
- ῃ ‘ ‘ 

3 4, ~ ΄ ΄ ΄ ’ 

προϑεμένης τ λούσασϑαι, τοῦτο ἀπέβη. ὁμοίως το ay τ] oO o RQ 3 

Ox (ὃς 

a 8 / 
= = Φ ς < a ὥς 

χνὴης γινομένοις ἢ τύχη ϑεωρεῖται. οἷον % ὑγεία 

γίνεται χαὶ τέλος αὐτῆς ἐστιν: ὡσαύτως χαὶ ἢ 
35 σωτηρία τῆς νηὸς τέλης τῆς χυβερνητιχῆς. εἰ μὲν οὖν ἣ ὑγεία ἐπιγένηται 

1.2 προσυλλογισμὸν a 2 τούτους CEF: τοὺς οὕτω post ὃ. σοι superser. E 

3 oot om. a γένηται a 5 ψυχῆς (quod ae b) a 6 φιλοσοφήσομεν a 

9 χεχίνηχε seripsi: χεχίνηχας libri 11 ὑπὸ CEF: ἀπὸ a 18 αὐτῶ Ca 

18 τὸν γῶρον τὸν xatw EF 19 χατέγεσϑαι ἃ 20 fort. τὸ αὐτὸν ef. vs. 30 

24 ὅλη scripsi cf. ad p. 383,29: ὕλη libri 25 γίγνεσθαι C: om..a 27 ἠρετή- 

σατο a 28 mpoatpetixdy a προηρήσατο CFa 29 εἰ ἔτυχε a 
9 90 ἔδωχεν a δανείου ἃ 99. ὑγίεια itemque vs. 90 ἃ 90 ἐπιγένοιτο E 
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~ ~ ~ ~ , ΄ t ) - 7 

τῷ νοσουντι 3.5 τῶν Calle a a cael φάαρμᾶάχων παρα του ἰατροῦ, TEAS SOY 

λέγεται τεχνητόν: τῆς yap ὑγείας ἢ τέχνη ἐστοχάζετο. ef ὃὲ πυρέττων 2 
τις χαὶ διψήσας ὑπερβολικῶς προσήγαγεν ἑαυτῷ ὕδωρ ψυχρὸν διὰ aie 

τῆς δίψης ἴασιν, ἐντεῦϑεν δὲ συνέβη αὐτῷ ἀπαλλαγῆναι τῆς νόσου χαὶ 

ὑγείαν λαβεῖν, οὐ τεχνητὸν λέγεται τότε ἢ ὑγεία. ἀλλὰ τυχηρὸν χαὶ τύχη. 

υὲν ἀπὸ τῆς χυβερνητιχὴς τέχνης σωτηρίαν ‘ 
ὡσαύτως χαὶ ὃ χυβερνήτης εἰ 
5 ve ~ ΝᾺ Ὁ. , ὦν A ΄ 

ἐπάξει τῇ χλυδωνιζομένῃ νηΐ, τότε ἣ σωτηρία τῆς νηὸς ὡς χατὰ τὸν 
~ ~ . , ἊΝ “ας , a 

σχηπὸν τῆς τέχνης προβᾶσα Sic τεχνητὸν τέλος. εἰ O& πολλάχις ὁ ἢ 
, , ΑΛ \ ΄ ΄ 

χυβερνήτης ἀπέχαμε πρὸς τὰ ἐγειρόμενα χύματα xml τὸ μὲν ἱστίον ἐσχίσϑη 

παρὰ τῆς σφοδρότητος τοῦ ἀνέμου χαὶ τὸ πηδάλιον διερράγη, τὸ ὃὲ πλοῖον 
‘ ‘ 

$e 

, v , ‘ ~ 4 ld 

φερόμενον ἄτερ χυβερνήσεως παρὰ τῶν χυμάτων εἰς λιμένα χατήντησε χα 
K Ξ τ ; <i ; 
διεσώθη. τότε ἢ τῆς νεὼς σωτηρία τυχηρὰ λέγεται καὶ οὐχ ἀπὸ τέχνης. 
Vee ὯΝ \ is 4 > / ia 3 ‘ ΄ ‘ 

λέγεται ὃς χαὶ ἢ τύχη αὐτόματον ὡς χαὶ αὐτὴ μάτην τὴν σύστασιν 
v , ν᾿ ~ , ™ / 4 

EYOUGA χαὶ οὐ χατὰ TOY σχοπὸν τῆς προαιρέσεως ἢ τῆς τέχνης. ὥστε 
- > ~ > 5 

πᾶν μὲν τυχηρόν ἐστι χαὶ αὐτόματον, οὐ πᾶν GE αὐτόματόν ἐστι χαὶ 
A Ρ " \ ΄ ~ i) > 

τυχηρόν. χαϑολιχώτερον ἄρα τὸ αὐτόματον τῆς τύχης. GAA apxtéov 
»» La ~ , 

τῆς ἐξηγήσεως τοῦ χειμένου. 
ς ἊΝ ΄ 5 ΄ 5 > ~ 

At δὲ γενέσεις ἀνάπαλιν ἐνταῦ 
Ἅ, 5 \ Vv. RAN ar > ‘ ~ 

ἐδήλωσε τὰ τελιχὰ αἴτια, διὰ OF τοῦ ἐπὶ THY χατὰ χίνησιν αἰτίων 
"Ὁ 2 ’ , ΄ a. te ΄“» \ ΄ 
ἐδήλωσε τὰ ποιητιχά. γένεσιν δὲ λέγει τὴν τάξιν τὴν χατὰ τὸν χρόνον 

΄ A ΄“ ΄ ΄ 

τοῦ αἰτίου τε χαὶ τοῦ αἰτιατοῦ;  ὠνόμασξΞ Ge τὴν ταξζιν ταύτην γένεσιν, 
. , , ’ ΄ " ‘ . ~ ‘ 

διότι περὶ τάξεως γινομένων πραγμάτων ϑεωρεῖ. χαὶ διὰ τοῦτο τὴν 

30 

aes ΄ ν aN ΄ ΄ὔ \ v \ ΄ ΞΖ - "7 
TAGLY γένεσιν ξειρηχεν. εἰπὼν (Zp; ποσὰ TA αἰτία χαὶ τινᾶ εἰσι, νὺν AEYEL 40 

“AL χατὰ τί ἀλλήλων διαφέρουσι. φησὶ γοῦν ὡς al Ὑξενέσεις, ἤγουν τὰ 

αἴτια τὰ τελιχὰ ual ποιητιχά, ἀνάπαλιν ἔχουσιν ἐν τῇ ἀχολουϑήσει. ἐχεῖ 

μὲν γάρ, ἐπὶ τῶν ποιητιχῶν, δεῖ προγενέσϑαι τὸ μέσον, ἤγουν τὸ 
ποιητιχὸν αἴτιον. ὃ μέσος ὅρης χεῖται ἐν τῇ ἀποδείξει, εἶθ᾽ οὕτως γενέ- 

A qdau aoc oy τὸ φορῶν By aie (Po este ὃ Pa Say τιῶς [π᾿ es var τὸ 1, ἤγουν τὸ ESyatov ἐν τῷ χείμενον. ἐν γὰρ τῷ χεῖται 
ἣν ν aay ? NX 

Σάρδεις ust ιρετριέων εἰσβαλεῖν, 
lie κ᾿ o ε ᾿Ν \ , =, > Z . , τῷ» 

μείζων 62 ὅρος ὁ Μηδιχὸς πόλεμος. πρῶτον οὖν γέγονε τὸ μέσον, εἰ 
4 2 = 5 ΄ τξ x at ». Ἁ ‘ ) OE ΄ γ ἘΞ AS οὕτως ἐπηχολούϑησε to IL’, ἤγουν to τοὺς ᾿Αϑηναίους πολεμε 
~ ΟΝ >] ~ As wv >) A ~ ~ > , ~ , 

τῶν δίήδων. ἐνταῦϑα δέ, ER aes οδὲ τελικῶν αἰτίων, πρῶτον γέγονε 
, \ 

τὸ χείμενον ἐν τῷ ἐσχάτῳ ὅρῳ, ἴγουν τὸ I’: χεῖται 6 τὸ ἀπὸ δείπνου 
~ x ca 

περιπατῆσαι tov Lwxpatyy: εἶθ᾽ ὕστερον γέγονε χαὶ τὸ οὗ ἕνεχα, 

= => Ὁ - Cc Al [ἴω ΜΞ vr 

= ν Ἂς \ ν t ¢ lad Ἁ ~ , 7 

35 γοῦν τὸ TEAtKOV αἴτιον, 7 ὑγεία: αὐτὴ γὰρ χεῖται μέσος ὄρος ἐν τῇ 
- ad 

αποδείξει. 

9 διψήσας}ὔ wh in ras. F 4 αὐτῷ ἀπαλλαγῆναι om. a 5 ὑγίεια ἃ ὁ διψή ; γῇ Y 
ὡς om. a τὸν om. a 9 τὴν ἐγειρομένην ϑάλατταν a 12 νηὸς ἃ 

7 | 1 [πὶ 1 i 

13 δὲ om. C an (αὐτογμάτην» cf. p. 380, 10, 21 , post μάτην add. zai a 

ov : ὃ μὲν om, a ) τέγνης ἃ 9 ἐπὶ ex Arist. scripsi: ἐχ 14 om. a 15 16 τέχνη 19 Arist. I 

libri 20 τὴν alt. om. a τὸν om. a 21 te om. a 23 εἰπὼν --- 24 

διαφέρουσι om. a post νῦν ras. E 28 7 alt. a: τρίτω CEF 32 δέ om. a 

30 τὸ alt.] o in ras. E 35 γὰρ αὕτη a 
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p.94b97 Ενδέχεται δὲ τὸ αὐτὸ χαὶ ἕνεχα τινος εἶναι χαὶ ἐξ 8θν 

ἀνάγκης. 

Ἐνταῦϑα ὃ ᾿Αριστοτέλης ἄλλο τι ϑεώρημα λέγει. μὴ ἀχριβολογούμενος 50 
σ ay 5 ‘ ~ > ~ ἐν... ’ ea σ ΄ σ \ > ΄ 

δὲ ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν “οὔ Evexa’ εἶπεν ξνεχαά τινος" ἕτερα γὰρ ἀλλήλων 
oa ye. \ > δὶ \ Oo ΄ 

5 εἰσὶ τὸ οὐ SYEXA ANAL τὸ EVEXA τινος. 

y 

σ ὡς 
ς vexa γάρ τινος λέγεται πάντα τὰ 

πρὸ τοῦ τέλους γινόμενα ἀφορῶντα δὲ πρὸς ἀπάρτισιν τοῦ τέλους, ὡς ὁ 

ϑεμέλιος, of τοῖχοι καὶ 6 ὄροφος ἕνεχα τοῦ τέλους εἰσὶ τῆς οἰκίας" οὗ 
δὲ ἕνεχα λέγεται τὸ τελικὸν αἴτιον, ἤγουν ἢ οἰχία" χάριν γὰρ τῆς οἰχίας 

προξγένοντο τοῖχοι καὶ ϑεμέλιοι. ἐξ ἀνάγχης ὃὲ νόει τὸ ὑλιχὸν αἴτιον 

10 διὰ τὸ | τὴν ὕλην ἀναγχαίαν λέγεσϑαι" avayxata γὰρ ot λίϑοι καὶ τὰ ξύλα 811 

χαὶ οἱ πλίνϑοι, ἃ ὕλη εἰσὶ τῆς οἰκίας, διὰ τὸ ἐν χρείχ τούτων γίνεσϑαι 
τὸν οἰχοδομήσοντα οἰχίαν. φησὶ γοῦν ὡς ἐνδέχεται τὸ αὐτὸ χαὶ ἕν 

πρᾶγυα δείχνυσθαι χαὶ διὰ τοῦ ἕνεχαά τινος, ἤγουν τοῦ τελικοῦ αἰτίου, 

χαὶ ἐξ ἀνάγχης, ἤγουν διὰ τοῦ ὑλιχοῦ αἰτίου. 

15 p.94b28 Οἷον διὰ τί δίεισι διὰ τοῦ λαμπτῆρος τὸ φῶς; 5 

Aauntipus νόει ἣ τὰ Ohta, ἃ διὰ τῆς γυψεμπλαστιχῆς τέχνης ἐπι- 

τίϑενται ταῖς οἰχίαις χάριν τοῦ φωτίζεσϑαι ταύτας, ἣ τὸ ἐχ δορᾶς λεπτῆς 

χατασχευασϑὲν ἐξ ἐπινοίας τῶν ἀνθρώπων χάριν τοῦ μὴ τοῖς λίϑοις προσ- 

χρούειν τοὺς νύχτωρ βαδίζοντας. ἢ γοῦν δορὰ χαὶ τὰ ὑέλια φυσιχα εἰσιν, 

90 ὧν τοὺς πόρους ἢ φύσις μεγάλους πεποίηχε" τεχνικὰ δέ εἰσι τὰ γυψεμ- 10 

πλαστιχὰ οἷς ἐντίϑενται τὰ ὑέλια: ὡσαύτως χαὶ τὸ χατασχευασϑὲν ἐχ τῆς 

δορᾶς. τὸ δὲ πῦρ λίαν ἐστὶ λεπτομερέστατον. εἴ τις γοῦν ἔροιτο διὰ τί διὰ 
τῶν λαμπτήρων τὸ φῶς διέρχεται, ἐροῦμεν ἐξ ἀνάγχης, ἤγουν ὕλι- 

‘ > χὴν αἰτίαν, τὸ τὸ πῦρ μιχρομερέστερον ὃν διέρχεσϑαι διὰ τῶν ἐν αὐτοῖς 

25 ἀδήλων πόρων υειζόνων ὄντων. εἶπε ὃὲ τὸ εἴπερ φῶς γίνεται τῷ 

διιέναι, διότι οὐ πρόχειται αὐτῷ διδάξαι πῶς διὰ τῶν λαμπτήρων τὸ 
ht ~ ὃ tL Ἂ \ ine A ~ 39) > RB λ » -- , 5 ¢ = φωτίζον πῦρ διέρχεται. χαὶ διὰ τοῦτο οὐδ᾽ ἀχριβολογεῖται τίς ἔστιν ἣ 15 

αἰτία. ἕνεχά τινος δέ, ἤγουν τελιχὴν αἰτίαν, ἐροῦμεν τὸ μὴ προσπταίειν 
, - χέᾷ A > ‘ ’ \ t δ fe A 3 ,͵ 5 9 ( 

νύχτωρ τοῖς λίϑοις. χαὶ ἐπὶ τούτων μὲν ἢ μὲν ὑλιχὴ αἰτία ἀπεδόϑη 
4 Cc aN δ ΄ > , ax ce 4 δ ν ’ wv 

30 φυσιχή, 7 δὲ τελιχὴ τεχνητή. ἐπί τινων GE ἑτέρων χαὶ τὰ δύο αἴτια 
ἀποδίδονται φυσιχά. οἷον διὰ τί οἱ ἐμπρόσϑιοι ὀδόντες ὀξεῖς efor; χαὶ 
2 ~ X ¢ \ 7 \ Ne) μὰ L σ΄ TAC 
ἐροῦμεν μὲν ὑλιχὴν αἰτίαν φυσιχὴν τὸ éx λεπτομερεστέρας ὕλης γενέσϑαι 

τὴν αὐτῶν σύπτασιν ἢ διὰ τὸ ἐν τῇ φατνώσει χαὶ τῇ ἄνω χαὶ τῇ κάτω 
τῇ ἐμπροσϑίᾳ λεπτομερὲς εἶναι τὸ ὀστοῦν, ἐξ οὗ of ἐμπρόσϑιοι ὀδόντες 20 

s\ 5 

35 φύονται. τελιχὴν δὲ αἰτίαν ἐροῦμεν φυσιχὴν τὸ διαιρεῖν τὰ σιτία. 

3 τι om. ἃ 6 τοῦ prius om. ἃ γενόμενα a πρὸςἁπλότητα ἃ 

12 εἰχοδομήσαντα (sic) ἃ 13.14 ἤγουν --- αἰτίου in ras. Εὶ 18 αἰτίου evan. F 

15 lemma ἃ: om. CEF 21 ἐντίδεται CEa 24 τὸ alt. om. a λεπτο- 

μερέστερον Ka διέρχεται ἃ αὐτοῖς scripsi: αὐτῷ libri 25 τὸ (post 

{v.) a 32 μὲν om. a i μ' 
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v in \ ΄ as ΡΞ 

p.94b31 “Apa οὖν εἰ εἶναι ἐνδέχεται, καὶ γίνεσθαι ἐνδέχεται; Sir 

aT , Ἃ vy \ Ἃ 5 ΡΣ ΄ 

Τὰ πράγματα ἣ ὄντα εἰσὶν ἢ γινόμενα. ὄντα δὲ λέγεται τὰ χαϑ᾽ 

ὁλοχληρίαν συνεστῶτα, ἤγουν ὧν τὰ μόρια ὑφεστήχασιν ἅμα, οἷον ἄνϑρω- 
a , \ i) Oe 5 ΄ - 

mos, λίϑος, ξύλον. γινόμενα Of λέγεται τὰ μὴ xual ὁλοχληρίαν συνεστῶτα 

‘ 
\ \ 

ἀλλὰ χατὰ μέρος, ὧν ὅσον μὲν μέρος [αὐτοῦ] παρελήλυὑϑε, διε θαρτον 

ὅσον δὲ οὔπω γέγονεν, οὕπω ἔστι, μόνον GE ἔχει τὸ εἶναι χατὰ τὸ ἐ 

χαὶ τὸ νῦν. οἷόν. ἐστιν ἢ ἡμέρα χαὶ ὁ ἀγών: οὔτε γὰρ τὰ μόρια τῆς 80 

ἡμέρας πάντα Gua συνεστήχασιν, ἀλλ᾽ ὅσα γίνονται ὑπορρέουσιν, χαὶ ἅμα 

τῇ συμπληρώσει τῆς ὅλης ἡμέρας οὐδὲν μέρος αὐτῆς ἀπομένει" ὡσαύτως 

δὲ χαὶ ἐπὶ τοῦ ἀγῶνος γίνεται. ζητεῖ yodv, apa ὥσπερ ἐπὶ τῶν ὄντων 

[τῶν] χαὶ xa? δὁλοχληρίαν συνεστώτων πραγμάτων ἀποδίδοται χαὶ ὑλιχὰ 

χαὶ τελιχὰ αἴτια, οὕτως ἐνδέχεται χαὶ ἐπὶ τῶν γινομένων χαὶ μὴ χαῦ᾽ 

ὁλοχληρίαν ὑφεστώτων πραγμάτων ἀποδίδησϑαι χαὶ ὑλιχὰ αἴτια χαὶ τελιχά. 

ywouevoy δὲ πρᾶγμά ἐστι καὶ 7 βροντὴ διὰ τὸ χατὰ μέρος συνίστασϑαι. 
ἣν 

χαὶ δείχνυσιν ὡς ἀπὸ τοῦ παραδείγματος ὅτι χαὶ ἐπ᾽ τ ἀποδίδονται 
Ἀ - 

χαὶ ὑλιχὰ αἴτια χαὶ τελιχά. οἷον ἘΣ τὸν ζητοῦντα εἰ βροντᾷ, ἴγουν % 

C2 a ξ διὰ τί βροντᾷ. ἐρεῖς ὑλιχὸν αἴτιον τὸ ἀποσβέννυσθαι τὸ πῦρ xa 
(i) ry ry 

ἀνάγκης σίζειν ἐν τῇ ἀποσβέσει, ἤγουν ψόφον γίνεσϑαι. of δὲ [oder 
= } \ Vv > = sx πόλος βῚ mer A . ‘ = ~ ! ,ὔ A , 

peor τελιχὸν αἴτιον ἀπεδίδουν τῆς βροντῆς τὸ διὰ τοῦ ψόφου tov Δία 

ἀπειλεῖν χαὶ ἐχφοβεῖν. τοὺς ἐν τῷ ταρτάρῳ Τιτᾶνας. πλεῖστα 62 
iy ᾿ ry 

τοιαῦτα εὑρήσεις ἐν τοῖς φυσιχοῖς πράγμασιν, ἐφ᾽ ὧν ἀποδίδονται χαὶ 
id \ \ \ 4 τ a\ \ a AX \ 2» > \ 

ὑλιχὰ nat τελιχὰ αἰτια. EtITS ὃς φυσικὰ OZ τὸ τεχνήτα, ες ὧν χαι παρᾶ- 

δείγματα προέϑετο τοὺς λαμπτῆρας. 

p. 34086 Ἢ μὲν γὰρ ἕνεκα tov ποιεῖ φύσις, ἢ δὲ ἐξ ἀναάγχης. 40 

Τὴν αἰτίαν ἐνταῦϑα ἀποδίδωσι δι’ ἣν ἐν τοῖς φυσιχοῖς πράγμασι δύο 

αἰτίας ἀποδιδόαμεν φυσιχάς, ὑλιχὴν χαὶ τελιχήν. χαὶ φησίν: ἐπειδὴ 

ἕχαστον τῶν φυσιχῶν πραγμάτων ἐξ ὕλης ual εἴδους σύγχειται (λέγεται γὰρ 4 

χαὶ τὸ ἕνεκά tov, ἤγουν τὸ οὗ Evexa, φύσις, λέγεται χαὶ τὸ 
A . 5 lad ~ ΄ 

ἤγουν 7 ὕλη, φύσις), ἐπὶ 2 τῶν φυσιχῶν ENED! τὸ εἶδος χαὶ τὸ 

(ἢ 

“τὸ oy 

δ < Ὡς 
= 
x 

SS) uv . 

fy >) ΄ ΄ ‘ ν > \ \ τὰ 9 ~ 

τέλος ταὐτά’ 6 γὰρ ἀνϑρωπος εἶδος μὲν λέγεται, xa’ ὅσον τὸ εἶδος αὐτοῦ, 

ἤγουν 6 δρισμός, ἐπιτεϑὲν παρὰ τῆς φύσεως τῇ ὕλῃ, ἤγουν τοῖς χαταμη- 
, A Vv as > Vv AEM , Vv 7 wv) ΜᾺ Ν 

νίοις μὴ ἔχουσι μηδέν τι εἶδος εἴτε ἀνϑ)ρώπου εἴτε ἵππου εἴτ᾽ ἄλλου τινὸς 
\ 

ἀλλ᾽ ἀμόρφοις οὖσι, διεμόρφωσε ταύτην χαὶ ἄνϑρωπον εἰργάσατο: τὸ αὐτὸ 

1 γενέσϑαι ἃ 4 ξύλον ἃ: ξύλα CEF 5 αὐτοῦ delevi 7 καὶ prius om. a 

8 post ἡμέρας add. τὰ a ὅσον a 9 ἐπιμένει a 11 τῶν delevi 

zai prius, quod post ὁλοχλ. colloc. CF, superscr. E, transposui cf. vs. sq.: om. a 

συνεστώτων ΟΕ: τῶν ὑφεστώτων a post συνεστώτων del. τῶν ὁ ἀποδίδοται---1Ὁ 

πραγμάτων OM. ἃ 16.17 ἤγουν --- βροντᾷ om. a 17.18 χαὶ --- γίνεσϑαι om. ἃ 

19 τοῦ om. E 20 φοβεῖν a 21 πράγμασιν om. a 24 ποιεῖ om. C 

26 ἀποδίδομεν a φυσιχάς om. a 27 γὰρ seripsi: δὲ libri 28 τὸ tert. E: 

τὰ OFa 29 ὅλη ἃ 90 ὅσων ἃ 81 ἐπιτιϑὲν ἃ 
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δὲ τοῦτο, pres! τὸ εἶδος τοῦ ἀνθρώπου: λέγεται χαὶ τέλος" οὐ γὰρ μάτην Sir 
> , ~ ἽΝ IA ΄ 

7, φύσις ἐχίνει τὰ χαταμήνια χαὶ ae ταῦτα ἐποίει, ἀλλ᾽ ἵνα γίνοιντο ἐπιτή- 

ποδηχὴν τοῦ ἀνϑρωπείου εἴδους. ἀλλ᾽ ἐπανιτέον [0] ἰς τὴν τοῦ λόγου 
, “ ‘ ~ ~ \ tt. md a x ΄ > 

σὐνέχειαν. ἐπεὶ πᾶν πρᾶγμα φυσιχὸν ual εἶδος ἔχει, ὃ χαὶ τέλος ἐστὶ 

5 χαὶ λέγεται, συνίσταται 68 χαὶ ἐξ ὕλης, τούτου χάριν ἀποδιδόαμεν ἐν τῷ 

ἤτησιν προχεῖσϑαί τι τῶν φυσιχῶν πραγμάτων χαὶ ὑλιχὸν αἴτιον χαὶ 
+ 9 3 ΄ ~ ΄ 

τελιχόν, ἵνα δι᾿ ἀυφοτέρων τῶν αἰτίων παραστήσωμεν τὰ μέρη ἐξ ὧν συν- 
, v ΜΝ o A A > 3 \ a\ b) , x c- " ΄ ~ 

ἔστηχεν, ἤγουν τὴν | ὕλην xat τὸ εἶδος. ἐπεὶ O& ἐχάλεσε τὴν ὕλην avay- 87V 

ary, διαιρεῖ τὸ ἀναγχαῖον εἰς τὴν χατὰ φύσιν χαὶ ὁρμὴν χίνησιν χαὶ 

10 εἰς τὴν βία τὴν παρὰ τὴν δρμὴν καὶ [εἰς τὴν παρὰ] φύσιν χίνησιν. ἐν εἰς τὺ th τὺ παρα ρου ι [Εἰ παρ Gus jotv. ξΞ 

δὲ ἑτέραις πραγματείαις αὐτοῦ διαιρεῖ τὸ ἀναγχαῖον εἰς τὸ ἁπλῶς xat 
, -ὰ ~ A >) wv 7 c FE >) ~ a 5 

χυρίως ἀναγχαῖον χαὶ εἰς τὸ χαϑ᾽ ὑπόϑεσιν ἀναγχαῖον, & ἐνταῦϑα παρ- 
Fe. \ ΄ » - + ἔλειψε. χαὶ χυρίως μὲν ἀναγχαῖον λέγεται τὸ ἀπολύτως λεγόμενον χαὶ 
» - A , 

ἄνευ προσδιορισμοῦ" οἷόν ἐστι τὸ ᾿ἀνάγχη τὸν ἥλιον ΤΕΣ ΠΕΣ χαὶ τὸ 

15 “δνάγχη ἡμέραν γίνεσθαι ὑπὲρ ἣν ὄντος τοῦ ἡλίου᾽ - χαὶ ἁπλῶς τὸ 

χυρίως ἀναγχαῖον ἐπὶ τῶν ἀιδίων λέγεται. ἐπὶ 
, ~ > 

φϑορᾷ πραγμάτων λέγεται τὸ ἄναγχα 
ς 

Ὡς 
΄ , ‘ Vv 

ορισυοῦ χαὶ Reo apes τινός, ὡς τὸ ᾿ ἀνάγχη τὸν ἀνϑρωπον ἀναπνεῖν, ἔστ : 
wo~?) 5 LA at tay >) a/v ἿΝ - δὲν \ 3 4% 7. δ 

ἂν ζῇ - ἀπολύτως γὰρ οὐ δύνασαι τοῦτο εἰπεῖν διὰ τὸ μὴ GEL εἰναι τὸν 

90 ἀνϑρωπον. 
Ὥς ὃ λίϑος ἐξ ἀναάγχης χινεῖται χαὶ ἄνω χαὶ χάτω, ἀλλ οὐ 

PEN : Cy aa) a » ἈΠ) ΟΝ > a , ~ > 
διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν, ἤγουν ἀλλ᾽ οὐχὶ xa) Ev σηυμαινόμενον τοῦ avay- 10 

χαίου. οὐ γὰρ ἄνω χαὶ χάτω χινεῖται χατὰ φύσιν ἣ παρὰ φύσιν, ἀλλὰ 
\ 

χάτω μὲν χινεῖται χατὰ φύσιν, ἡ χατὰ τὴν προσοῦσαν αὐτῷ ὕλην 
͵ 

τῷ οι 

΄ . o ~ 

φυσιχήν, τουτέστι thy βαρύτητα- χατὰ φύσιν γὰρ λέγεται, ὅταν ἐξ ἑαυτοῦ 

τι χινῆται κατὰ τὴν προσοῦσαν αὐτῷ ὕλην ἢ γὰρ βαρύτης ἐστὶν αἰτία 
τῆς εἰς τὸ χάτω αὐτοῦ χινήσεως, ὥσπερ χαὶ τοῦ πυρὸς ἢ χουφότης αἰτία 

i j ? | i 

ἐστὶ τὴς εἰς τὸ ἄνω αὐτοῦ χινήσεως. παρὰ φύσιν δὲ χαὶ βιαία χίνησίς 

ul ἀπὸ τῆς ἐνούσης φυσιχῆς δυνάμεως ual ὕλης ἐνδιδομένη ἀλλ᾽ 16 
5 ~ 5 ΄σ v ΄ 

30 ἐχ τῶν ἔξωϑεν: ὅταν γὰρ ὁ λίϑος ἄνω φέρηται, παρὰ τινος ἑτέρου χεχί- 
>) ~ 

νηται χαὶ οὐχ ἐχ τῆς ἰδία σξεω φύσεως. 
tay 

ς 
Ἔν δὲ τοῖς ἀπὸ διανοίας, ἤγουν τοῖς τεχνητοῖς πραγμᾶσι χαὶ 

αὖ 
- l4 >) ΄ > Ν 

προαιρετοῖς, οὐδέποτε τὸ αὐτόματον ϑεωρεῖται. οὐ γάρ ἐστι δυνατὸν τὸν 

ἀνδριαντοποιὸν χαταμαλάττοντα τὸν χαλχὸν χαὶ σπ τουδαάζοντα ἀνδριάντα μ 

2 ἐναργὰ ἃ γένοιντο ἃ { οὐ Ὁ 9 zai ὁρμὴν ex Arist. scripsi: inv. ord. 

libri 10 βίᾳ ex Arist. scripsi: βίαν libri τὴν alt. om. a εἰς τὴν παρὰ 

delevi 10. 11 ἐν δὲ ét. zpayy.] velut De part. animal. I 1 p. 639» 23. 24 cf. Anal. 

Pr. 1 10 p. 80} 82 sq. 12 χαὶ ---ἀναγχαῖον om. a ἐντεῦϑεν a 14 ἀναγκαῖον 

τὴν ὕλην. ἃ 18 τὸ ἃ: om. CEF 19 τοῦτο οὐ δύνασαι a 23 post χάτω del. 

in fin. vs. χινεῖται F 23.24 napa—xata EF 23 post ἀλλὰ add. καὶ a 

24 χινεῖται)] τ primum in ras. E 24. 25 φυσιχὴν ὕλην, om. τουτέστι a 

26 χινεῖται ἃ: ἡ in ras. E 27 an τῷ πυρὶ 28 βιαίως a 29 εἰσιν, 

ut videtur, © ἐνδεδομένη a 30 post ἑτέρου add. od a 33 ϑεωρεῖ- 

ται Om. a 
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ποιῆσαι ἀποτυχεῖν τοῦ σχοποῦ xal ποιῆσαι ἄλλο τι. ὡσαύτως οὐδὲ 6 οἶχο- 870 
δόμος σχοπὸν ϑέμενος οἰχίαν ποιῆσαι ἀποτύχοι ποτὲ τοῦ σχοποῦ. 

ρ.9514 Οὐδ᾽ ἐξ ἀνάγχης. 

) , ΄ 7 fed ΄-“ Ὁ - 3 ~ 

Ανάγχην, ὡς εἴπομεν, λέγει τὴν ὕλην. ὕλη δὲ τοῦ ἀνδριαντοποιοῦ 
ὅ ὃ χαλχός, τῆς δὲ οἰχίας οἱ λίϑοι χαὶ τὰ ξύλα. φησὶ γοῦν ὅτι of Aor 

χαὶ τὰ ξύλα οὐ χατὰ τὴν φυσιχὴν αὐτῶν δύναμιν δύνανται χινηϑῆναι χαὶ 90 
, ‘ ~ a ~ ‘ ΄ ἀποτελέσαι οἰκίαν, εἰ μὴ παρὰ τοῦ οἰχοδόμου χινηϑεῖεν καὶ εὐάρμοστον 

σύνϑεσιν σχοῖεν. 

) ΄ 

Ρ. 9515 ᾿Αλλ᾽ ἕνεχα του. 

10 "Hyooy ἀλλὰ χινοῦνται ταῦτα Bape τοῦ τεχνίτου ἕνεχα τοῦ γενέσϑαι 

οἰχίαν ἢ ἀνδριάντα 7 ἕτερόν τι, ὃ σχοπιμώτατον τέλος ἔϑετο. ἐπὶ μὲν 80 
οὖν τῶν τεχνητῶν καὶ τῶν προαιρετῶν τὸ αὐτόματον χώραν οὐχ ἔχει, 
ἀλλ᾽ ἐπὶ τῶν φυσιχῶν μόνων. τὰ δὲ τῶν ἀπὸ διανοίας, ἤγουν ἐπί τινων 
δὲ χαὶ τεχνητῶν καὶ προαιρετῶν πραγμάτων ἔχει χώραν τὸ ἀπὸ τύχης, 

15 ἤγουν ἢ τύχη" εἰσὶ γάρ τινες τέχναι στοχαστιχαί, ὡς ἢ ἰατριχὴ χαὶ ἢ 
χυβερνητιχή. ἐχ γὰρ τῶν οὔρων χαὶ τῶν διαχωρημάτων χαὶ τῆς σφυγ- 
μιχῆς χινήσεως καὶ τῆς τοῦ προσώπου χρόας χαὶ τῆς εὐπνοίας χαὶ τῆς 
δυσπνοίας στοχάζεται τὸν νοσοῦντα, εἴτε ὑγείαν ἕξει εἴτε χαὶ μή. χαὶ 
διὰ τοῦτο πολλάχις ἐπιτυγχάνει τοῦ σχοποῦ ποιῶν τὰ ἐχ τῆς τέχνης 

20 πάντα διαταττόμενα' πολλάχις δὲ χαὶ ἀποτυγχάνει διὰ τὸ εὐανάτρεπτον 
τῶν σωμάτων χαὶ τὴν ποιχίλην μεταβολὴν χαὶ ἀλλοίωσιν αὐτῶν. αὐτὴ 
γοῦν ἢ ὑγεία οὐ μόνον γενήσεται ex τέχνης ἰατριχῆς ἀλλὰ χαὶ ἐχ τύχης. 
ὡσαύτως δὲ χαὶ ἢ χυβερνητιχὴ στοχαστιχὴ λέγεται, διότι ἐχ τῆς χατα- 
στοχάσεως τῆς ἀνατολῆς τῶν ἄστρων χαὶ τῶν ἀνέμων σωτηρίαν ἐμποιε 

ὶ 25 τῇ νηί: διὸ χαὶ ἀποτυγχάνει. ἐν ὅσοις γοῦν τῶν τεγνῶν ἣ χαὶ τῶν 40 
il i i 

τεχνητῶν πραγμάτων ἐνδέχεται χαὶ ὧδε εἶναι, ἤγουν ἐπιτυχίαν τοῦ 
΄ ΄ \ » Ἅ > ΄ σ ΄ , x Α τέλους γίνεσϑαι, χαὶ ἄλλως, ἤγουν EIS τς ὅταν ἣ γένεσις ἢ μὴ 

3 \ Ld ν σ Ἂν fs 5 A 4 , 3 ? 3 A 

ἀπὸ τύχης, γοῦν ὅταν τὸ τέλος μὴ ἀπὸ τύχης γένηται ἀλλ᾽ ἀπὸ 
τέχνης, τότε ἐστὶ τὸ τέλος ἀγαϑὸν καὶ Evexd tov γινόμενον, ἤγουν 

80 τελιχὸν αἴτιον. ἢ γὰρ ἀπὸ τύχης γινομένη ὑγεία ἢ σωτηρία τελιχὸν αἴ- 
τιον οὐ λέγεται. χαὶ 7 ὑπὸ τῆς φύσεως γίνεται τὸ τέλος τὸ ἀγαϑόν, ὡς 
ἐπὶ τῶν φυσιχῶν πραγμάτων, ἣ 

‘ ἐχ τῆς τέχνης, ὡς ἐπὶ τῶν τεχναστῶν. 
΄ oo 

ἀπὸ τύχης δὲ οὐδὲν γίνεται Zvexd του" οἷον ἢ ὑγεία ἢ ἀπὸ τύχης 
΄ nal ¢ / ~ Ἁ \ Vv. 3 td γινομένη ἣ ἢ σωτηρία τῆς νηὸς τελιχὸν αἴτιον οὐ λέγεται. 

1 ὁ om. E 2 ἀποτύχη CFa 4 εἴπομεν] p. 384,5 7 xv7yda@oe CF: χινηϑῶσιν, 

om. zat a 13 τὸ δὲ a post τὰ δὲ ex Arist. addiderim καὶ ἀπὸ τύχης τῶν 

alt. om. a 14 6 om. a zal προαιρετῶν om. a: ante xat τεχν. colloc. Ὁ 

15 ἤγουν ἣ τύχη om. a 17 ypotas a 19 éx CEF: διὰ a 23 xai om. a 

28 οὐχ EFa 30 post σωτηρία add. τῆς νεὼς a 31 οὐ om. a 31—34 χαὶ 

—héyetat om. a 89 οἷον C: ἤγουν EF 34 ἡ Ε: om. CF 

Comment. Arist. XIII 3. Philop. in Anal. Post. 2 or 
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b) δ p. 9ὅ410 Τὸ αὐτὸ δ᾽ αἴτιόν ἐστι τοῖς γινομένοις. 

Δείξας, ὡς ἔστι τὸ αὐτὸ πρᾶγμα δεῖξαι διὰ διαφόρων αἰτίων, νῦν 46 τ 

μεταβαίνει εἰς ἕτερόν τι ϑεώρημα, ὅτι τὸ αἴτιον ἀνάγχη συνεξαλλάττεσϑαι 
- , , lA Ν ve 

τῷ προχειμένῳ ζητήματι zat ποιχίλλεσϑαι μὲν χατὰ τὸν χρόνον, μὴ μέντοι 
= S\ Ν ‘ \ > > \ / | ~ v> > ΄ σ 

5 ye ὃὲ χαὶ χατὰ τὸ εἶδος, ἀλλὰ μένειν μὲν τῷ εἴδει ἀμετάβλητον ὥσπερ 

χαὶ τὸ προχείμενον ζήτημα, τοῦ δὲ ζητήματος συνεξαλλαττομένου χατὰ 

τὸν χρόνον συνεξαλλάττεται χαὶ τὸ αἴτιον. οἷον αἰτία ἐστὶ τοῦ χρυστάλλου 

ἢ τοῦ ὕδατος πῆξις διὰ παντελῆ στέρησιν τοῦ ϑερμοῦ. εἰ μὲν οὖν προ- 50 

τεϑῇ τὸ ζήτημα χατὰ τὸν ἐνεστῶτα χρόνον, ἀποδοϑήσεται χαὶ τὸ αἴτιον 

γινόμενον ἀποδοϑήσεται" χαὶ εἰ γεγενημένον τὸ προχείμενον 7 ἐσόμενον, 

10 αὐτοῦ χατὰ τὸν ἐνεστῶτα. εἰ δὲ γινόμενόν ἐστι τὸ πρᾶγμα, χαὶ τὸ αἴτιον 
ἰ 

\ \ v ~ 5 Ὁ ΄ » a. , ΄ ΄ > ΄ 

χαὶ τὸ αἴτιον τοιοῦτον ἀποδοϑήσεται. οἷον διὰ τί χρύσταλλός ἐστι; διότι 
ΕΣ \ co a A ox WS ! ~ ~ e A , Te a 7 

πήγνυται τὸ ὕδωρ διὰ παντελῆ ἔχλειψιν τοῦ ϑερμοῦ. διὰ τί ἐγένετο; διότι 
2 » Q. EN oo a \ ~ 4 ! ~ ~ x 2 \ ~ wv 

ἐπήχϑη τὸ ὕδωρ διὰ παντελῆ ἔχλειψιν tod ϑερμοῦ. χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων 

15 ὡσαύτως. 

‘ , 

p. 95211 Τὸ yap μέσον αἴτιον. 88r 

Καὶ yap τὸ μέσον, ἤγουν τὸ αἴτιον, χαὶ τῶν ὄντων χαὶ τῶν γεγονό- 
των χαὶ τῶν λοιπῶν τὸ αὐτό ἐστι χατὰ τὸ εἶδος, εἰ χαὶ τῷ χρόνῳ διαλ- 

λάττεται. 

20 p. 95222 Τὸ μὲν οὖν οὕτως αἴτιον. 

Περὶ αἰτίου λέγει ἐνταῦϑα εἰδιχοῦ, ὅπερ ἅμα ἐστὶ τῷ αἰτιατῷ. χαὶ 10 
ἐξ ἀνάγχης γίνεται 4 ἀχολούϑησις τοῦ τε αἰτίου χαὶ τοῦ αἰτιατοῦ, ὅϑεν 

ἄν τις ἄρξηται, ἤγουν εἴτε ἀπὸ τοῦ αἰτίου εἴτε ἀπὸ τοῦ αἰτιατοῦ" ἀντιστρέ- 
φοῦσι γὰρ πρὸς ἄλληλα. εἰ γὰρ τὸ ὕδωρ πέπηγε Gt’ ἔχλειψιν τοῦ ϑερμοῦ, 

ἀνάγχη χαὶ χρύσταλλον γενέσϑαι, χαὶ εἰ χρύσταλλος γέγονεν, ἀνάγχη xal 

ἔχλειψιν ϑερμοῦ γενέσϑαι πηχϑέντος τοῦ ὕδατος. πλὴν εἰ χαὶ ἐξ ἀνάγχης 
ἀχολούϑησις τοῦ αἰτίου χαὶ τοῦ αἰτιατοῦ γίνεται, ὅϑεν ἄν τις ἄρξηται, 

ν 3 A ~~ > es v > \ a 3 snd > d ts ~ gS) 5 

ιτε ATO TOV αἰτιὴῦ ELTE ATO τοὺ ALTLATOL, ahh’ οὖν otlagopa εστιν ἐν Qv- 

τῷ σι 

«τῷ 
[0] 

~ ed > \ \ - Sho te Qs σ \ 2 , v ΄ τοῖς αὕτη εἰ μὲν γὰρ τοῦ αἰτίου τεϑέντος ἕψεται τὸ αἰτιατόν, ἔστι χυρίως 1 
80 ἀπόδειξις, διότι χαὶ ἢ ἀπόδειξις ἐχ προτέρων χαὶ αἰτίων γίνεται: εἰ δὲ 

τοῦ αἰτιατοῦ τεϑέντος ἕψεται τὸ αἴτιον, γίνεται τεχμηριώδης ἀπόδειξις. ex 

1 δ᾽ a: om. CEF: post τὸ colloc. Arist. 3 μεταφέρει E 4 τῷ bis, in fine 

et init. vs., E 5 δὲ om. a μένων ἃ Ἢ an συνεξαλλάττεσϑαι 

χρυστάλου itemque in seq. libri 8. 9 xpooted7 E 9. τὸν om. a 15. 14 διὰ 

τί --- ϑερμοῦ om. a 14 παντελῆ] ἢ in ras. E 17 post γὰρ add. xat EF 

ἤγουν τὸ OM. a αἴτιον bis a 17.18 τῶν λεγόντων χαὶ τῶν ληπτῶν a 18 εἰ 

χαὶ Εἰ: inv. ord. CFa 20 lemma om. EF 21 ἐνταῦϑα λέγει E 22 ἡ οἴῃ. ἃ 

τοῦ alt. om. ἃ 25. 20 χρύσταλλος---ἐξ ἀνάγκης om. a 27 τοῦ alt. om. CFa 

30 χαὶ prius om. a αἰτίων] wy in ras. E! 31 τεϑέντος τοῦ αἰτιατοῦ a 
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γὰρ τῶν ὑστέρων 6 συλλογισμὸς προέβη: ἣ δὲ τοιαύτη ἀπόδειξις 7 ἐχ 88: 
τῶν ὑστέρων δεύτερα μέτρα φέρει ἀποδείξεως ὡς ταύτης ἐχπίπτουσα. ἐδί- 
δαξε δὲ πρότερον περὶ τοῦ εἰδιχοῦ αἰτίου, διότι χαὶ ἀρχὴ ἐρρέϑη εἶναι 
ἄμεσος, ἤγουν πρότασις, ἣ διότι ἐν τῷ ae ae βιβλίῳ περὶ tod εἰδιχοῦ 

5 αἰτίου ζητοῦμεν, εἴτε δυνατόν ἐστιν ἀπόδειξιν αὐτοῦ γενέσϑαι εἴτε χαὶ μή. 

Ρ.9ὅ124 ‘Ext δὲ τῶν μὴ ἅμα. 20 

Attia λέγει μὴ ἅμα ὄντα τοῖς αἰτιατοῖς ἀλλὰ προηγούμενα αὐτῶν 
χατὰ τὸν χρόνον τὸ ὑλικὸν χαὶ ποιητιχόν" χαὶ γὰρ καὶ of λίϑοι καὶ τὰ 
ξύλα ὑλιχὰ αἴτιά εἰσι προὐπάρχοντα τῆς οἰχίας χαὶ τὰ τέσσαρα στοιχεῖα 

10 τῶν σωμάτων: ὁ δὲ Σωφρονίσχος ποιητιχὸν αἴτιον προὐπάρχον τοῦ Σωχρά- 
“ED τους, xal % τῆς ὑλένης ἁρπαγὴ ποιητιχὸν αἴτιόν ἐστι προηγούμενον τοῦ 

τῷ or 
αἰτιατοῦ, τῆς τοῦ Ἰλίου πος EAS ἐπὶ γοῦν τῶν τοιούτων 
αἰτίων τῶν μὴ ἅμα ὑπαρχόντων τοῖς αἰτιατοῖς οὐ γίνεται ἀναγχαία ἢ ἀχο- 
λούϑησις, ὅϑεν ἄν τις ἄρξηται. εἰ μὲν γὰρ ἀπὸ τοῦ προτέρου, τοῦ αἰτίου, 

15 ἄρξεταί τις, οὐκ ἐξ ἀνάγχης ἀχολουϑήσε: χαὶ τὸ αἰτιατόν, ὅ ἐστιν enero 
> ‘ > ΄ \ he ΘΑ, 3 ΄ \ See: 7? 39\ > οὐ yap st λίϑοι χαὶ ξύλα εἰσίν, ἀνάγχη χαὶ οἰχίαν εἶναι, οὐδὲ εἰ Dur φρο- 
΄ , > \ \ τ' ΄ > > \ a é \ νίσχος ἐστίν, ἀνάγκη καὶ τὸν Σωχράτην εἶναι. ἀλλὰ ϑεωρητέον χαὶ τὸ 

χείμενον. ἐπὶ δὲ τῶν αἰτίων τῶν μὴ ἅμα ϑεωρουμένων τοῖς αἰτιατοῖς, 
ἤγουν τοῦ ποιητιχοῦ χαὶ τοῦ ὑλιχοῦ. 

20 Ρ. 98 425 Ὥσπερ δοχεῖ Fyiv. =o 

τιατοῖς ϑεω- ov 

» σ ἘΝ «ς \ Ci ~ led = 

γοῦν ὥσπερ χαὶ ἡμεῖς δοξάζομεν ταῦτα μὴ ἅμα τοῖς a 
ρεῖσϑαι, ζητοῦμεν ἄρα ἔστιν ἐν τῷ συνεχεῖ χρ 0 Ov < a ce a Oo. γενέσϑαι, 
3; 9. 7 ΄ > - ὦ v ΄ » \ ΄ ἤγουν οἰκίαν, ἕτερον ἀποδοῦναι αἴτιον ἡενόμενον, ἤγουν τὸ εἶναι λίϑους 
χαὶ ξύλα, χαὶ τῆς ἐσομένης οἰχίας ἕτερον ἐσόμενον αἴτιον, ἤγουν ἐσό- 

δ, \ 4¢ \ ~ ΄ { >) ΜῈ: » 3 

25 μενα ξύλα xat λίϑους, xat τοῦ γίνεσθαι οἰχίαν αἴτιον, el τι ἔμ προσϑεν 3 
ἐγένετο, ΠΣ [ἢ] τὰ προγεγονότα, εἴτε τοῖχον εἴτε ϑεμέλια εἴτε λίϑους 

ν , Seer rece τ men? leah) x ΄ δ ο΄ ὯΝ εἴτε ξύλα εἴποι τις. πᾶσα δὲ γένεσις χαὶ χίνησις ἐν χρόνῳ ἐστίν. ὁ δὲ 

χρόνος. ἐστὶ συνεχὴς οὕτως, διότι μέτρον ἐστὶ χινήσεως οὗτος, ἤγουν 
, ~ , ~ ΦΑΑῚ δ, oO 4 / μετρούμενος ὑπὸ τῆς χινήσεως τοῦ ἡλίου, ἦτις χύχλῳ γίνεται: ἢ δὲ 

’ , ΄ \ Ν ΄ i ων ) ~ , 

80 χύχλῳ χίνησις συνεχής ἐστι χαὶ ἀδιάχοπος. ἢ δὲ χατ᾽ εὐϑεῖαν χίνησις 
. , ~ ~ Vv 3 , διαχόπτεται" τὸ γὰρ χινούμενον χατ᾽ εὐϑεῖαν χινεῖται, ἔστ᾽ ἂν χαταλαβῃ 

- ΄ o » - ) 5 ~ a ΄ - 

τὸν οἰκεῖον τόπον, εἶθ᾽ οὕτως ἠρεμεῖ, χατ᾽ εὐϑεῖαν δὲ χινήσεις εἰσὶν 7 τε 40 

1 yap om. a 1.2 ὁ --- στέρων om. a 2 δεύτερα --- ἀποδείξεως CEF: ἢ xat δευτέ- 
pov μέτρου φέρει ἀπόδειξιν ἃ 8 δὲ CEF: χαὶ ἃ zal om. ἃ ἐῤῥήϑη a 
5 εἴγε pr. 1. E ἐστιν om. a ἀπόδειξις libri 6 lemma om. a 8 χαὶ 
tert. om. a 10 ὑπάρχει a 13 ἅμα in ras. post ὑπαρχόντων E! 14 yap 
om. a τοῦ alt. om. EF 16 ante λίϑοι add. οἱ a ante ξύλα add. τὰ a 
19 ὑλιχοῦ---ποιητιχοῦ a τοῦ alt. om. E 22 τοῦ τόδε CEF: τοῦτο a 
25 λίϑους---ξύλα Ea post αἴτιον add. ἐστιν a 26 7 delevi Aldous in 
ras. E} 27 εἴπη F 28 οὗτος CEF: οὕτως a 29 ὑπὸ τῆς χινήσεως CEF: 
ἤγουν ἃ 32 χίνησίς ἐστιν ἃ 

25* 
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ἄνω χαὶ χάτω" χινεῖται yap τὸ πῦρ, ἔστ᾽ Av χαταλάβῃ tov αἰϑέρα, εἶτα 88: 

ἠρεμεῖ" χαὶ 6 λίϑος χινεῖται κάτω, ἔστ᾽ ἂν καταντήσῃ εἰς τὴν γῆν. 

p.95297 Ἔστι δὴ ἀπὸ τοῦ ὕστερον γεγονότος 6 συλλογισμός. 

Ταῦτα ἐπαπορήσας φησίν, εἰ χαὶ τὸ προγενέστερον ἀνάγχη πρῶτον 

5 ὑπάρχειν τοῦ αἰτιατοῦ ἐπὶ τῆς τῶν πραγμάτων γενέσεως (πρῶτον γὰρ δεῖ 40 

εἶναι τὸν Σωφρονίσχον, εἶτ᾽ ἐξ αὐτοῦ τὸν Σωχράτην γενέσϑαι, χαὶ πρῶτον 
τ ΣΆ \ , τῷ} Ω ϑὺ oe > ~ NaN ~ ~ ΄ 

λίϑους χαὶ ξύλα, etd? οὕτως οἰχίαν), εἰ γοῦν χαὶ ἐπὶ τῆς τῶν πραγμάτων 

Ἱενέσεως ἀνάγχη προὐπάρχειν τὰ αἴτια τῶν αἰτιατῶν, ἀλλ᾽ οὖν ἐν τῷ 

συλλογισμῷ δεῖ προλαμβάνειν τὰ ὕστερα, ἵν᾽ οὕτως ἐξ ἀνάγχης ἐπαχολου- 
Ὁ Ζ δὶ Le δ as »» Ξ , = SEEN ~ if τ ~~ € , 

10 ϑήσῃ τὸ πρότερον: εἰ yap ἄρξεταί τις ἀπὸ τοῦ προτέρου, ἢ τοῦ ὑστέρου 
3 , ᾿Ξ ae 5 a b] / yv δὴ ΄ ΧΑ τ 5 is / a 

ἀχολούϑησις ἐξ ἀνάγκης οὐ γίνεται. ἔστι δὴ ὃ συλλογισμὸς ἀρχόμενος 

ἀπὸ τοῦ ὕστερον γεγονότος, ἵν’ οὕτως ἐξ ἀνάγχης ἕψηται τὸ πρότερον. δ0 

πλὴν χἂν ἐν συλλογισμῷ ἀπὸ τοῦ ὕστερον ἀρχώμεϑα, ἀλλ᾽ οὐ δεῖ οἴεσϑαι 

διὰ τοῦτο τὸ ὕστερον αἴτιον εἶναι τοῦ προτέρου" χαὶ γὰρ χαὶ τούτων τῶν 

15 αἰτιατῶν ἐπὶ τῆς τῶν πραγμάτων γενέσεως ἀρχαί εἰσι ual αἴτια τὰ προ- 

γεγονότα, τὰ προγενέστερα δηλαδή. 

> \ ~ , 

p.95229 Διὸ xat ἐπὶ τῶν γινομένων ὡαύτως. 

5 » σ \ ~ , , Ψ ‘ ~ id , 

Ηγουν ὥτπερ ἐπὶ τῶν γεγονότων συλλογιζόμενοι ἀπὸ τοῦ ὑστέρου ' 
ἀρχόμεϑα, οὕτω χαὶ ἐπὶ τῶν γινομένων χαὶ ἐσομένων συλλογιζόμενοι ἀπὸ 

90 τοῦ ὑστέρου ὀφείλομεν ἄρχεσϑαι. ἀπὸ δὲ τοῦ προτέρου εἴ τις ἄρξεται, οὐκ 
ΖΕ > ΄ A Zaire ἈΝ εἶ led > >) \ I> LA Φ’Ὦ ΄ v 

ἐξ ἀνάγχης ἕψεται χαὶ τὸ ὕστερον: οἷον ἔπει τοῦς γέγονεν, γοῦν ὁ Σω- ῳ 
‘ 

φρονίσχος, ἀνάγκη καὶ τόδε γενέσϑαι, ἤγουν τὸν Σωχράτην. 887 

p.95231 Καὶ ἐπὶ τοῦ ἔσεσϑαι ὡσαύτως. 

"Hyovv ἀπὸ τοῦ ὑστέρου ἄρχου τοῦ συλλογίζεσθαι" οἷον εἰ Σωχράτης 

τῷ σι ἔσται. ἐξ ἀνάγχης ἔσται χαὶ Σωφρονίσχος. ’ | 

p.95a312 Οὔτε yap ἀορίστου οὔϑ᾽ δρισϑέντος. 

Γυμνάζει τὸν Adyov ἐπὶ τῶν γεγονότων, καὶ ὑποτίϑησι γεγονότα καὶ 

τὸν Σωχράτην καὶ τὸν Σωφρονίσχον. χαὶ φησίν, εἰ ἐφ᾽ ὧν χαὶ τὸ αἴτιον καὶ 

(τὸ) αἰτιατὸν ἔφϑασαν Ἱενέσϑαι, ἀπὸ τῶν ὑστέρων δεῖ ἄρχεσϑαι τὸν συλλο- 

80 γισμόν, πολλῷ μᾶλλον ἐπὶ τῶν ἐσομένων ἀπὸ τῶν ὑστέρων δεῖ ἄρχεσϑαι" 
X 5 ‘ ΄ Ay ΄ Py Z 5 ae \ Ν SS 4 , 5 

εἰ γὰρ O Ζωχρατης SYSVETO, ἀναγχη χαι τὸν ὠφρονίσχον γενέσϑαι. lo ais 

3 δὲ a 4 ἀπορήσας a 5.6 εἶναι det C 9 λαμβάνειν E post ὕστερα 

add. πρῶτον E 12 ἕψεται a cf. p. 392,6 13 χἂν CEF: μὲν a ἀρχόμεϑα. 

GAR οὐδεὶς οἴεται ἃ 15—18 τῆς τῶν---ὥσπερ ἐπὶ om. ἃ 19 ἀρχώμεϑα E 

21 an οἷον (odx)? ef. p. 389,21 24 ἄρϑρου τοῦ συλλογισμοῦ a 28 χαὶ tert. om. ἃ 

29 τὸ addidi ἔφϑασαν om. a 29. 80 τὸν συλλογισμὸν--- ἄρχεσθαι om. a 
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δὲ τοῦ προτέρου εἰ apyetat τις, δόξει μὲν ἀληϑεύειν ὁ τοῦτο λέγων διὰ 88y 
\ \ > et \ o ~ ΄ Q/ a) 5 ? 

τὸ [μὴ] ἐπαχολουϑεῖν τὸ ὕστερον tod προτέρου τεϑέντος, ἀλλ᾽ od χαϑ 
αὑτὸ ἀληϑεύει ἀλλὰ χατὰ συμβεβηχός: χαϑὸ γὰρ ἀπέβη τὸ πρᾶγμα χαὶ 
ἐγένετο, δοχεὶ ἀληϑεύειν ὁ ἀπὸ τοῦ προτέρου ἀρχόμενος. εἰ ΠΡ μὴ διὰ 

5 τὴν ἀπόβασιν ἀληϑὴς ἦν ὃ λόγος οὗτος, ἔδει ἀεὶ ἀληϑεύειν, εἴτε ὡρισμένος ὶ 5. > i ; 
~ ΄ , Uy 5 hd ‘ ~ 

χεῖται ὃ χρόνος εἴτε ἀόριστος, xa? ὃν μετὰ τὴν vey τοῦ δε φρονίσίου 

ὃ Σωχράτης ἐγένετο. μετὰ γὰρ τὴν γένεσιν τοῦ Σωφρονίσχου ὑπόϑες ἣ 
Ne hae ΡΣ ΤΣ, ance | : ἌΓΕ ae μετὰ δέχα ἣ εἴχοσι γρόνους γενέσϑαι τὸν Youpdrny, 7, εἰ βούλει, 

ἀορίστως εἰπὲ ὅτι μετὰ παραδρομὴν χρόνων 6 Σωχράτης ἐγένετο. εἰ 1 

10 γοῦν xa’ αὑτὸ ἠλήϑευεν ὁ λέγων μετὰ τὴν γένεσιν τοῦ Σωφρονίσχου 

γενέσϑαι τὸν Σωχράτην, ἠλήϑευεν ἂν τοῦτο λέγων χαὶ ἐν τῷ μεταξὺ 

χρόνῳ τοῦ ὡρισμένου χρόνου. ἀλλὰ μὴν οὐχ ἀληϑεύει: εἴτε γὰρ 6 
"δ ΄ Lay: Nery > ane Se def Q? a [4 Vv Fe 2 ΄ . 

χρόνος ὁρισϑείη ette ἀόριστος ληφϑείη, xa? ὃν ὃ Σωχράτης ἐγένετο μετὰ 

τὴν γένεσιν τοῦ Σωφρονίσχου, οὐχ ἔστιν ἀληϑὲς εἰπεῖν, ὡς ἐπεὶ ὁ Σω- 

15 φρονίσχος ἐγένετο, ἀληϑὲς γεγονέναι χαὶ τὸ ὕστερον, ἤγουν τὸν Σωχράτην᾽ 
5» ‘ ~ 

ἐν γὰρ τῷ μεταξὺ χρόνῳ tod ὁρισϑέντος χρόνου ψεῦδός ἐστι τὸ λέγειν 
γενέσϑαι τοῦτον, ἤγουν τὸν Σωχράτην, ϑατέρου γεγονότος, ἤγουν διὰ 
τὸ γενέσϑαι τὸν Σωφρονίσχον. 30 

p. 9ὅ8185 “Ὁ δ᾽ αὐτὸς λόγος καὶ ἐπὶ τῶν ἐσομένων. 

20 Καὶ γὰρ ἐπὶ τούτων οὐ δεῖ ἀπὸ τῶν “πρώτων τῶν γεγονότων, 

doyesdare οὐ γὰρ ἐπειδὴ γέγονε SIO aes ἐξ ἀνάγκης ἔσται Swxpatys: 9ὅ 

ἀλλὰ τοὐναντίον ἀπὸ τοῦ ὑστέρου, ἤγουν τοῦ ἐσομένου, ἀρχτέον οὕτω 
γὰρ ἀχολουϑήσει ἐξ ἀνάγχης τὸ mpoyeyovds: οἷον εἰ χατεσχάφη τὸ Ἴλιον, 
ἐξ ἀνάγκης ἢ ̓ Βλένη ἡρπάγη. 

τῷ οι 7ὸ γὰρ μέσον, prey τὸ αἴτιον, Gudyovoy det εἶναι τῷ αἰτιατῷ, 
ἤγουν δμόχρονον. τῶν γὰρ γενομένων πραγμάτων χαὶ τὸ αἴτιον ἔσται 

Lf ~ Ὁ ~ ~ x 

γενόμενον χαὶ χαϑεξῆς. ἐπὶ δὲ tod γεγονέναι χαὶ τοῦ ἔσται οὐχ 
, c ~ » ~ ἐνδέχεται εἶναί τι Gpoyovov: τὸ yap γεγονὸς πῶς ἔσται τῷ ἐσομένῳ 

DB! ὁμόγονον, εἴγε τὸ μὲν παρεληλυϑότος ἐστὶ χρόνου τὸ δὲ μέλλοντος: 80 

ἌΝ » τ 80 ρ. 9ὅ8139 “Ett οὔτε ἀόριστον ἐνδέχεται εἶναι. 

Meta τὸ γενέσϑαι γὰρ τὸν Σωφρονίσχον, εἴτε ὡρισμένον τινὰ χρόνον AE ἵ ὯΡ τῶν τον ’ Oe Reore 
λάβης, ὡς μετὰ δέχα ἔσται χρόνους ὃ Σωχράτης γενησόμενος, cite χαὶ 

Σ 77 ἈΠ Μ᾽ \ , ΄ \ > ‘ , Vv € 

αοριστον λάβῃς TOV χρόνον, WS μετα pa ea YePovwy ἔσται ὁ cW- 
, , ΄ - » Cy AS: 

χράτης, ψεύδεται ὁ λέγων ἐν τῷ μεταξὺ χρόνων τῶν εἴχοσιν Zotar ὁ 36 
ry ‘ 

35 Sel - 

2 μὴ daleyi 7 ὁ σωκχράτης --- σωφρονίσχου Om. a ὑπόϑες CEF: ὑπὸ ἐννέα ἃ 8 γενέσϑαι 

om. ἃ 18 ληφϑῆ CFa 10. 11 ἐν γὰρ---τὸν σωχράτην om. ἃ 17 γενέσϑαι τοῦτον 

EF: inv. ord. Ο ante θατέρου add. ἤδη a Arist. 19 tod ἐσομένου a Arist. 
21 ἐπεὶ a 25 yap om. a 26 yap om. a γεγονότων a 27 γινόμενον 

(quod correxit Waitz Org. II p. X) a yéyove Arist. 32 λάβοις Ka χρύνους 

ἔσται E γενόμενος ἃ 33 λάβοις Ea 34 χρόνῳ a 
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p.95b1 Ἐπισχεπτέον δὲ τί τὸ συνέχον. 880 

Τὸ προχείμενον ζήτημα τοῖς περὶ χινήσεως λόγοις ἐστὶν οἰχειότερον, 

ἔνϑα χαὶ πλατύτερον περὶ τῆς γενέσεως διαλαμβάνει, ἐν τῷ τετάρτῳ τῆς 40 

Φυσιχῆς το πο ἐνταῦϑα δὲ utxpdv τι παρεχβὰς ἀφ’ ὧν ἔλαβε παρα- 

5 δίδωσι τὴν τῶν αἰτίων zat αἰτιατῶν ἀχολούϑησιν. χαὶ ἐπειδὴ Ὑατερεν 

ἔλεγε τὰ αἴτια χατὰ τὸν χρόνον (ἢ γὰρ ὡς ὄντα ἀποδίδονται τὰ αἴτια ἣ 

ὡς ToIP Ee χαὶ τὰ ἑξῆς), ἐπειδὴ μετὰ thy τῶν τοιούτων αἰτίων γένεσιν 

τὰ αἰτιατὰ ὁρῶμεν γινόμενα, οἷον μετὰ τὴν γένεσιν τοῦ Σωφρονίσχου 

δρῶμεν ὕστερον a χολουϑοῦσαν χαὶ τὴν τοῦ Σωχράτους γένεσιν ἢ peta 

10 τὴν γένεσιν τῆς ἁρπαγῆς τῆς “Ἑλένης ἐπαχολουϑοῦσαν τὴν γένεσιν τῆς 45 

χατασχαφῆςς τοῦ ᾿Ιλίου, eric πότερον at γενέσεις τῶν αἰτίων χαὶ αἰτιατῶν 

συνεχεῖς εἰσιν, ὥστε μετὰ τὸ γενέσϑαι τὸν Σωφρονίσχον ἐπαχολουϑεῖν τὸ 

ee τὸν Σωχράτην, ἐν tots πράγμασι τοῖς ἐν γενέσει χαὶ φϑορᾷ 

οὖσι χαὶ ἔστι δή τι Sue a” αὐτάς, ἤγουν ἔστι τις ὅρος xual) ὃν συνε- 

15 χίζονται αἵ δύο αὖται γενέσεις, τοῦ αἰτίου φημὶ χαὶ τοῦ αἰτιατοῦ. ἐν 

epee! γοῦν τὸν JOS esa ay eee σφοδρότητος τὴν ἀπορίαν οὐ 

παραδέε ee λέγων “ἣ δῆλον ὅτι οὐχ ἔστι τις τς συνεχίζων ταύτας 50 
‘ 

τὰς Ἰενέσεις᾽. καὶ χατασχευάζει τοῦτο οὕτως" τὰ πέρατα οὐ συνεχίζονται" 

πέρας δὲ τῆς Ἰραμμῆς ἣ στιγμή" στιγμὴ γοῦν στιγμῇ οὐ συνεχίζεται οὐδὲ 

20 ἐξέχεται. συνεχῆ γάρ φαμεν ὧν τὰ πέρατα ἅμα" εἰ γοῦν at στιγμαὶ ὡς 
΄ ὩΣ Ἔν \ 2s ΄ , ΄ pon ae 0 5 we 

πέρατα ἀμερεῖς εἰσι χαὶ ἀδιαίρετοι, i δώσομεν ταύτας ἔχεσϑαι ἀλλήλων 

χαὶ συνεχί 

χτα ἔχειν. καὶ εἰ ἢ στιγμὴ πέρας ἔχει, τὸ δὲ πέ 

» \ \ >. 9/7 

Ceadan, oo δέ εἰσιν ὧν τὰ πέρατα dua, λοιπὸν διδόαμεν 
5, 

on ας &te- 
AS) ταύτας χαὶ TE09 i 

ον τοῦ οὗ ἐστι πέρας. ἔσται ἄρα ἣ στιγμὴ weueproudvy xat | διαιρετὴ 89: 
pov τοὺ OD € TEOAS, 0 | {27) Pepeptowcya) « ρ 

Ἁ 

σ qf 

\ , Ἃ 5 xX 5 -- σ lA 

Ὁ περᾶς “AL εἰς TO περατούμενον δι᾿ αὕτου, περ ἄτοπον. τουτῷ 
τῷ σι a - WN a mo da 

τῷ ἐπιχειρήματι χρώμενος δείχνυσιν ἀδύνατον εἶναι γινόμενον πρᾶγυα χαὶ 

μήπω τελειωϑὲν χαὶ ducoraiey χαὶ τὸ οἰχεῖον εἶδος λαβὸν ἐχόμενον 

εἶναι ual συνεχὲς τῷ γεγονότι. πῶς γὰρ ἢ τοῦ Σωχράτους του: ἔσται 

συνεχὴς τῇ τοῦ Σωφρονίσχου γενέσει; 6 μὲν γὰρ Σωφρονίσχος γέγονεν, ὃ 

80 δὲ Σωχράτης ὡς γινόμενον ἔτι χυοφορεῖται ἐν τῇ μήτρα τῆς μητρός. τὸ ὅ 
S 
Ἵν \ / \ 

0) οὖν γεγονὸς πέρας ἐστὶ zal ἀμερές. πῶς οὖν τὸ πέρας Shes Bete τ 
-- ΄ > \ as , \ σ 

τῷ γινομένῳ; εἰ γὰρ δώσομεν συνεχίζεσϑαι τούτῳ, ἕξει τὸ γεγονός, ὅ 

ous περατούμενον On’ αὐτοῦ, χαὶ ἔσται διαιρετὸν χαὶ 

μεμερισμένον τὸ πέρας, ὡς ual ἐπὶ τῆς στιγμῆς δέδειχται. εἰ γοῦν δύο 

wevovéra ἀδύνατον συνεγίζεσϑαι ἀλλήλοις (πέρατα γάρ εἰσιν, ὡς εἴπομεν) 
35 ἵξγόνοτ (νατ ὑνέχι-ἐεσι ANKOLS te p τ γα ἰσιν, ς ELTOWEY ), 

~ , , ~ , 

εἰ γοῦν τὰ ὁμόγονα xal budypova οὐ SO Bene πῶς συνεχισϑήσεται 
, ~ 

ΟῚ e 

γινόμενον τῷ γεγονότι, xal ταῦτα μὴ ὁμόγονον ὃν αὐτῷ: ἀλλὰ ῥβητέον 10 

2 λόγοις om. ἃ 8 τῇ τετάρτη C 3.4 ἐν τῷ tet. τῆς Dus. ἀχρ.] c. 10 

Ῥ. 211} 29 sq. 6 post ὄντα add. χαὶ a 7 τῶν αἰτίων τῶν τοιούτων a 

8 τοῦ om. ἃ 12 ὥστε CEF: ὡς τὸ ἃ 18 γενέσϑαι ἃ 14 χαὶ om. ἃ 

20 συνέχειαν ἃ 22.23 ἅμα---ἣ στιγμὴ πέρας om. ἃ 24 οὗ om. E 25 δι 

αὐτοῦ superser. F 26 γινόμενον a 29 γενέσει om. a 34 τῶν στιγμῶν a 

36 χαὶ dudypova om, a 37 αὐτοῦ CFa 
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\ ~ , > , ~ la 

πῶς τὸ γεγονός ἐστι πέρας χαὶ τὸ χίνημα. ὡς γὰρ τῆς χινήσεως γινο- 89r 

μένης ἣ ἀχαριαία χαὶ βραχυτάτη παῦλα τῆς χινήσεως λέγεται χίνημα πέρας 
~ ΄ - - ~ ΄ AN 

ὃν τῆς χινήσεως ἀμερές, οὕτω χαὶ ἣ παῦλα τῆς γινομένης οἰχίας (ἔστι δὲ 
- o Sk ’ ‘ \ vv ~ 

ἢ ἀϑρόα ἀπάρτισις τῆς ὅλης οἰχίας) λέγεται γεγονὸς xal ἔστι πέρας τῆς 

5 γενέσεως. 

p.95b5 Ὥσπερ οὖν οὐδὲ στιγμαί εἰσιν. 

Διὰ τούτου χατασχευάζει πῶς γεγονὸς γεγονότι οὐ συνεχίζεται. χαὶ 

φησίν: ἢ στιγμὴ καὶ τὸ γεγονὸς ταὐτά εἰσι κατὰ ἀναλογίαν: ὡς γὰρ 7 
στιγμὴ πέρας τῆς γραμμῆς χαὶ ἔστιν ἀμερὴς χαὶ ἀδιαίρετος, οὕτω xal 

10 τὸ γεγονὸς πέρας ἐστὶ τῆς γενέσεως χαὶ ἔστιν ἀμερὲς χαὶ ἀδιαίρετον. 

ὡς γοῦν αἱ στιγμαὶ ἀλλήλαις οὐ συνεχίζονται, οὕτως οὐδὲ δύο γεγονότα 20 

συνεχισϑήσονται᾽ ἄμφω γάρ, 7 στιγμὴ χαὶ τὸ γεγονός, ὡς πέρατά εἰσιν 

ἀδιαίρετα. οὕτως οὐδὲ τὸ γινόμενον συνεχισϑήσεται τῷ γενομένῳ διὰ τὴν 

αὐτὴν αἰτίαν: πέρας γὰρ καὶ ἀδιαίρετον τὸ γεγονός. 

15 p.95d9 νυπάρχει γὰρ ἄπειρα γεγονότα τᾷ γινομένῳ. 

Γινομένην νόει τὴν οἰχοδομουμένην οἰκίαν, ἧς γινομένης ἄπειρά ἐστι 

προγεγονότα" ὀρυγὴ yap γέγονε πρῶτον χαὶ ϑεμέλιον χαὶ τοῖχος. 

p-95b10 Μᾶλλον δὲ φανερῶς ἐν τοῖς χαϑόλου. 

Περὶ γενέσεως χαὶ γεγονότων ἐνταῦϑα μὲν ἀμυδρῶς εἰρήχαμεν χαὶ 

20 ὅσον apes ἡμῖν περὶ thy παροῦσαν πραγματείαν. χαϑόλου δὲ xat πλατύ- 

τερον εἴπομεν περὶ αὐτῶν ἐν τῇ Φυσιχῇ ἀχροάσει, ἐν ᾧ διδάσχει χαϑόλου 
περὶ πάσης χινήσεως" εἶδος γὰρ κινήσεως ἢ γένεσις. 25 

\ 95013 Περὶ μὲν οὖν tod πῶς ἂν ἐφεξῆς γινομένης τῆς Ρ t j ' j i 

γενέσεως. 

Οὐ μάτην ἔδειξεν ὁ ᾿Αριστοτέλης τὰ αἴτια χαὶ τὰ αἰτιατὰ τὰ μὴ 
το or 

Gun ὑπάρχοντα χαὶ τὰς γενέσεις αὐτῶν, ἤγουν τὴν τοῦ OST EN χαὶ 
~ > , a > 5 Io > /F. - Ὁ ν 

τοῦ Σωχρᾶτους, μὴ συνεχεῖς εἶναι, ἀλλ᾽ ἵνα δείξῃ ταύτας ἐφεξῆς οὔσας. 80 

εἰ γὰρ συνεχεῖς ἦσαν, τὰ αἴτια τοῖς αἰτιατοῖς οὐχ ἀμέσως ἠχολούϑησαν, 
Ἂ ~ , >] ? » δλ , ca ~ 

τῇ γενέσει, GAN ἐπ᾽ ἄπειρον μεταξὺ τούτων ἣν ἘΦ το 
3S 

᾿ς 

80 μέσα, χαὶ οὐδέποτε ἔστη 7 τομὴ τῶν προτάσεων: ἀπὸ δὲ ἐμμέσων ἀπό 
’ Sd h re 

δειξις οὐ γίνεται. ἐπεὶ δὲ af γενέσεις τῶν αἰτίων xat αἰτιατῶν ἐφεξῆς 

1.2 γινομένης seripsi: γινομένη CEF 2 χινήσεως--- παῦλα τῆς om. ἃ 4 post 

οἰχίας add. χαὶ a 7 τούτων a 9 ἀμερὲς χαὶ ἀδιαίρετον a 18 γινομένῳ ἃ 

15—17 om. a 17 πρῶτον γέγονε C 19 μὲν om. a 20 ἦρχεν a fort. πρὸς, at 

cf. p. 396, 10.12.13 21 ἐν τῇ Dus. ἀκρ.] οἵ. p. 590,8. 4 24 γενέσεως ἃ Arist.: 

κινήσεως CEF 26 τοῦ om. a 27 τοῦ CEF: thy a 31 ob om. a at CEF: 
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2 

ΓΝ τὴ Φ on @ es at o - ray Ov OV εἰσι, τὰ δ᾽ ἐφεξῆς ἄμεσα, αἵ ὃ ἀμέσων, λοιπὸν ἄρα τοῖς 89: 
. 
‘ 

5 ~ ~ 5 3 ΄ ie! / ὩΣ 

αἰτιατοῖς τεϑεῖσιν ἐξ ἀνάγχης ἄμξέσως ἕπεται a Q- αἴτια. χἂν γὰρ ἐπὶ τῶν 

πραγμάτων προηγοῦνται at ἈΠ ΒᾺΝ τῶν αἰτίων τῶν γενέσεων τῶν αἰτια- 86 

τῶν (πρῶτον γὰρ ὃ Σωφρονίσχος γέγονεν, εἶθ᾽ οὕτως ὁ Σωχράτης, χαὶ 
5 πρῶτος 6 ϑεμέλιος, εἶτα ἢ οἰχία), ἀλλ᾽ ἐν συλλογισμῷ πρῶτον ὀφείλεις 

λαμβάνειν τὴν τοῦ αἰτιατοῦ γένεσιν, ἵν᾽ οὕτως ἐξ ἀνάγχης ἔψοιτο ἢ τοῦ 
αἰτίου γένεσις" εἰ γὰρ Σωχράτης ioe ἐξ ἀνάγκης xat Σωφρονίσχος. 

ἐφεξῆς δέ φαμὲν ὧν μεταξὺ οὐδέν ἐστιν ὑμογενές" οἷον ὁ STS 
ἐφεξῆς ἵἴστασϑαι τῷ Πλάτωνι ῥηϑήσεται, ef μὴ μεταξὺ αὐτῶν μήτ᾽ ἄν- 

10 ϑρωπος εἷστήχει μήτε ἵππος μήτε ἄλλο τι ὁμογενὲς αὐτοῖς. εἰ δέ τις 40 

ἐρεῖ “καὶ μὴν μεταξὺ αὐτῶν ἀήρ ἐστιν᾽, οὐ τὸν ῥηϑέντα λόγον τῶν ἐφε- 

ξῆς ἀνατρέψει: οὐ γὰρ 6 ἀὴρ ὁμογενής ἐστιν αὐτοῖς: ὃ γὰρ ἀὴρ οὐχ 

ἀνάγεται ὑπὸ yévos τὸ ζῷον GAN ὑπὸ τὴν οὐσίαν τὴν ἄψυχον. περὶ 

μὲν οὖν τοῦ πῶς τὸ μέσον, ἤγουν τὸ αἴτιον, ἔχει ἐπὶ τῶν γενέ- 

15 σεων ἐφεξῆς οὐσῶν χαὶ οὐ συνεχῶν ἐπὶ τοσοῦτον εἰρήσϑω, ἤγουν ὅσον 

ἀνήχει τῇ προχειμένῃ πραγματείᾳ, εἴπομεν" ἀρχεῖ yap ex τούτων γνῶναι 
ὡς ἀμέσως τὰ αἴτια τοῖς αἰτιατοῖς ἕπεται. ἐν δὲ τῇ Φυσιχῇ πλατύτερον 

περὶ αὐτῶν διδάξει. 

p.95b14 ᾿Ανάγχη γὰρ καὶ ἐν τούτοις, 45 
» ~ Sms \ 5 ~ ~ ‘ o Ὕ ΄ » 

20 Hyouv τοῖς αἰτίοις χαὶ αἰτιατοῖς τοῖς μὴ ἅμα οὖσι, τὸ μέσον, ἤγουν 50 

τὸ αἰτιατόν, χαὶ τὸ πρῶτον, ἤγουν τὸ αἴτιον, ἄμεσα εἶναι. λάβε γὰρ τὸ 
Vv. y Ye “ Sh Γ \ es 5 ἘΠ ν ~ \ Sa 

A αἴτιον. ἤγουν ϑεμέλιον, τὸ δὲ [᾿ τὸ μέσην αἰτιατόν, ἤγουν τοῖχον, τὸ δὲ 

Δ τὸν ἐλάττονα ὅρον οἰχίαν: ἀμέσως γοῦν ἐπαχολουϑεῖ τῇ γενέσει τοῦ 

τοίχου ἢ τοῦ ϑεμελίου γένεσις καὶ τῇ τῆς οἰχίας ἢ τοῦ τοίχου" οἷον ἐπεὶ 

a5 τὸ Γ γέγονεν, ἐξ ἀνάγκης χαὶ τὸ A ἐγένετο. ὡς ἐν συλλογισμῷ δὲ 
\ ἐλήφϑη πρῶτον τὸ Γ,, εἶτα τὸ Α' ἐπὶ δὲ τῆς γενέσεως τῶν πραγμάτων 89ν 

πρῶτον ἐγένετο τὸ Av εἶτα τὸ I’. 

- ὃ > ~ ~ > 

p.95>17 ᾿Αρχὴ δὲ τὸ Τ' διὰ τὸ ἐγγύτερον τοῦ νῦν etvar. 
) 2 ΄ ἫΝ \ > ~ ~ Kone! oO” »Ξ c π- ἐκ = ? a id 

Ὥσπερ ἥ Ἰραμμὴ διαιρεῖται τῇ στιγμῇ, ἥτις ἢ στιγμή, xab ἣν 7 
ὌΝ , ~ ~ /, X ~ [4 / , 3 ‘ 

30 διαίρεσις τῆς γραμμῆς γέγονε, τοῦδε μὲν τοῦ τμήματος γέγονε τέλος, ἀρχὴ 

δὲ τοῦ ἑτέρου τμήματος, οὕτω ual ὃ χρόνος συνεχὴς ὧν διαιρεῖται κατὰ 

τὸ νῦν. ea δὲ ‘vost χαὶ thy ἡμέραν αὐτήν: τῆς γοῦν ἡμέρας yevo- 
, Oo a” , ~ id , > , δὴ 

μένης χατὰ συνέχειαν, ὅπου ἂν ual ἐν οἵῳ μέρει τῆς ἥμερας ἐννοησῃς τὸ ὅ 

voy, εὐθὺς διαιρεῖς ταύτην εἰς δύο Bees χαὶ ἔστι τὸ νῦν TOD μὲν 

35 παρελϑόντος μέ ins τῆς ἡμέρας τέλος, ἀρχὴ δὲ τῶν μήπω γεγονότων 

ὃ προσάγωνται ἃ 4 πρῶτος ἃ 5 an πρῶτον at οἵ. p. 598,6. 7 post ἐν add. 

τῷ Καὶ 5.6 ὀφείλει λαβεῖν a 8 post ὧν add. οὐ a 11 χαὶ μὴ a 

τὸν (post λόγον) a 12 οὐδὲ γὰρ ἃ ὁμογενές ἃ ἐστιν post ὁ ἀὴρ colloc. a 

13 γένος τὸ ζῶον ἀλλ᾽ ὑπὸ iterat E 14 ἔχοι EF 17 ἐμμέσως a ἐν δὲ τῇ 

Φυσ.] cf. p. 990,0. 4 21 πρῶτον scripsi: ἃ libri 28 tod 7 a 29 ἡ alt. om. a 

30 μὲν om. a 31 διαιρεῖται συνεχὴς ὧν a 34 μὲν scripsi: μὴ libri 
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ερῶν αὐτῆς. εἰ γοῦν καὶ αἱ γενέσεις τῶν πραγμάτων ἐν χρόνῳ εἰσίν, $9v 

ἀλλ᾽ 6 μὲν χρόνος ἔχει τὸ συνεχὲς διὰ τὸ ἀξιχίνητον τοῦ ἡλίου" μετρεῖται 

γάρ, ὡς πολλάχις εἴπομεν, ὁ χρόνος ὑπὸ τῆς τοῦ ἡλίου χινήσεως. al δὲ 
γενέσεις τῶν a aaa ὡς ἐν χρόνῳ ὃ: ube: vat δοχοῦσι μὲν χαὶ αὗται 

5 συνεχεῖς διὰ τὸ εἶναι τὸν χρόνον συνεχῆ. οὐχ εἰσὶ δέ" δεύρηνται γὰρ ἀπ 
ἀλλήλων. χαὶ δῆλον ὅτι ἢ τοῦ Σωφρονίσχου γένεσις το τ γέγονεν, et)’ 10 

o = 2 7C A ‘ ig ~ I , A ~ ¢ = 

οὕτως ἐπηχολούϑησε xal ἢ τοῦ ones, χαὶ mpc ὃ ϑεμέλιος, εἶτα 
- »-" , > Tea ~ ΄ 

ὃ τοῖχος" ἐφεξῆς yao εἰσι" τὰ OF ἐφεξῆς διῃρημένα. χαὶ ἐπὶ τῶν γενέ- 

σεων γοῦν, οἷον ὡς ἐπὶ τῆς οἰχοδομνήσεως, τὸ a γεγονὸς ἐγὶ 
7m 

(fer τῷ 

10 νῦν, οἷον ὃ τοῖχος᾽ πόρρω δὲ τοῦ νῦν τούτου, xa) ὃ ὃ τοῖχος ἀπήρτισται, 

ἣ τοῦ ϑεμελίου γένεσί ἐστι. χαὶ διὰ τοῦτο det πρῶτον ἐν συλλογισμῷ 
΄ 0) τὸ [᾿ hauBaverv, ett ὲ 

εἰ 4 ~ ’ ba | ~ 

Wetat τούτῳ τὸ A. ὡς γὰρ τὸ νῦν τέλος ὃν τοῦ 
bd > EN \ , , ~ 5 [3 

ἄγει ἐξ ἀνάγχης ual τὰ γεγονότα μόρια τοῦ παρελ- 16 Ξ- 
ει 

΄ - ΄ 

0 τοῖχος ὁ “ATA TO νῦν ἀπηρτισμένος τέλος ἐστὶ 

παρελθόντος χρόνου stony 

ϑόντος χρόνου, οὕτω χαὶ 

15 τῶν προγεγονυιῶν γενέσεων᾽ τοῦ ὃὲ τέλους τεϑέντος ἐξ ἀναάγχης συνεισά- 
γεται χαὶ τὰ πρὸ τοῦ τέλους. ἀρχὴν δὲ ληπτέον ἐν συλλογισμῷ τὸ T° διὰ 
τὸ ἐγγίζειν τῷ νῦν, ὅπερ νῦν ἀρχὴ μέν ἐστι τοῦ μέλλοντος χρόνου τέλος 

δὲ τοῦ παρελϑόντος. 

p.95b22 Οὕτω δὲ λαμβάνοντι τὸ μέσον. 

ν ΄ » - [4 > Spee 20 Hyovy εἰ λαμβάνεις ἐν συλλογισμῷ πρῶτον τὸ ὕστερον, ἐξ avayxys 20 

τὸ πρῶτον ἕψεται ἀυέσως: ἀμέσως γὰρ ἐπαχολουϑεῖ τῇ Ἴενξσ σει τοῦ 
ὶ 

΄ τοίχου ὁ ϑεμέλιος χαὶ τῇ γενέσει τῆς οἰχίχς ἢ τοῦ τοίχου. εἰ δέ που οὐχ 

ἀμέσως τοῖς αἰτιατοῖς ἐπαχολουϑοῦσι τὰ αἴτια, δεῖ λαμβάνειν τὰ μέσα 

τούτων, χαὶ οὕτω σταίης εἰς ἀμέσους προτάσεις. οἷον εἰ λάβοι τις τὸ A 

25 ἀπότμησιν λίϑου, τὸ δὲ I’ ϑεμέλιον, τὸ OF A οἰχίαν, ἀμέσως τοῖς αἰτιατοῖς 
> 
ι 

ΑΒ 2 x ὃ ~ ‘ v ὯΝ 41) ie. a eX ~ » = Ξ.. 

οὐχ ἐπαχολουϑοῦσι τὰ αἰτιχ. εἰ ὃὲ λάβοις μεταξὺ τῆς μείζονος προτά- 

σεως τὴν ὀρυγήν, τῆς δὲ ἐλάττονος μέσον τὸν τοῖχον, εὗρες τὰς ἀμέσους 2% 
προτάσεις. 

Ν 

p.-95b23 Ἢ ἀεὶ παρεμπεσεῖται διὰ τὸ ἄπειρον. 

30 Εἰπών, ὅτι εἰς ἀμέσους προτάσεις χαταντῶμεν τῇ λήψει τῶν μέσων 

τῆς τε μείζονος χαὶ a ἅττονος προτάσεως, πρησέϑετο τὸ ἣ ἀεὶ τὰ εὐ 
» 
! σεῖται ἀναιρῶν ὑπόνοιαν twa: ἴσως γάρ τις ὑπέλαβε μὴ εἰς Qu o Qa ° Cc vy a 5 ὌΝ 

χαταντῆσαι προτάσεις τὰ αἴτια χαὶ τὰ αἰτιατὰ διὰ τὸ ἐν χρόνῳ εἶναι 
x ταῦτα, τὸν OF χρόνον συνεχῆ» τὸ ὃ πειρον διαιρετόν, χαὶ 80 (η΄ Qa Cc ς τ΄ ᾿ς @- vy (Ὁ τὶ 

2 post ἀειχίνητον add. τῆς ἃ 2. ὃ μετρεῖται---τοῦ ἡλίου om. ἃ ὃ πολλάχις] velut 
Ρ. 387,29 12 τὸ ἃ CEF: τῷ ὃ ἃ 13 γεγονότα] yey in ras. E 15.16 ἑξῆς 

ἀνάγκη συνεισάγεται a 16 δὴ δὴ 17 τὸ (ante νῦν) E 20 λαμβάνοις καὶ 

24 σταίης CEF: τοῖς ἃ λάβη F 26 λάβης F: λάβοιμι a 27 δὲ om. a 
εὖρον a 31 ἢ CEF: δὲ a 32 ἀνερῶν a γάρ CEF: ἀν a 33 τὰ alt. 

om. E τὰ (post διὰ) a 
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ον 

10 

90 

τοῦ ληφϑέντος ἀεὶ χρόνου ἔστιν ἐπινοεῖν ἕτερον χρόνον. διὰ τοῦτό φησιν" 89. 
ἢ δόξει διὰ τὴν a τοῦ {eso ἣν τον διὰ τὸ συνεχὴς εἶναι, 
συνεχῆ εἶναι χαὶ τὰ αἴτια χαὶ τὰ αἰτιατὰ χαὶ τὰς τούτων γενέσεις χαὶ 
ἀεὶ δυνατὸν εἶναι én’ ἄπειρον λαμβάνειν τούτων μέσα. ἀναιρῶν γοῦν 
τὴν ὑπόνοιαν ey φησίν: et χαὶ ὃ χρόνος συνεχὴς χαὶ διὰ τοῦτο ἐπ᾽ 
οτος διαιρετός, τος τὰ Se). αὐτῷ τῆν τους οὐχ εἰσὶν ἀλλὰ 

Es 

τῷ γεγονότι. ἐπεὶ δὲ ὁ συλλογισμὸς οὐ χατὰ τὸν arate γίνεται ἀλλὰ 
ὑδὲν παραλυμαίνεται τὸ λαμβάνειν ἀμέσους προτάσεις 

ivr oo a - = ~ ἘΞ ov ὁ χρόνος ἐστὶ συνεχής. 

p- 95024 ᾿Αλλ᾽ ἄρξασϑαί γε ὅμως. 

"Hyovy χἂν δέδειχται ἀμέσους εἶναι τὰς Ἱενέσεις τῶν αἰτίων χαὶ 
αἰτιατῶν, ἀλλ᾽ οὖν ἐν συλλογισμῷ δεῖ ἄρχεσϑαι ἀπὸ τοῦ μέσου πρῴτου 40 

τοῦ χαὶ ἐγγίζοντος τῷ νῦν, καὶ οὕτως ἐξ ἀνάγχης ἀχολουϑήσει χαὶ τὸ 
προγεγονός. 

p. 95b25; Ομοίως δὲ χαὶ ἐπὶ τοῦ ἔσται. 

Ὥσπερ ἐπὶ τῶν γεγονότων ἀπὸ τῶν ὑστέρων ἄρχῃ SU ο.} ence 46 

οὕτω χαὶ ἐπὶ τῶν πε ἐς ἀπὸ τῶν ὑστέρων δεῖ ἄρχεσϑαι, ἵν᾿ ἐπαχολου- 
ϑήσῃ τὸ πρῶτον" εἰ γὰρ ἔσται οἰχία, ἔσται τοῖχος, καὶ εἰ τοῖχος, ἔσται 

χαὶ ϑεμέλιος. 

.95b29 Ὁμοίως δ᾽ ἄπειρος ἣ tour. 
Ρ 1 t ‘ 

a] ‘ ~ , 5 ΄ , o > \ ~< ‘4 

Τομὴ τῆς προτάσεώς ἐστιν ὃ μέσος ὅρος. εἰ γὰρ ληφϑῇ πρότασις, 50 
΄ te » ¢ eo~és 2 > Ὧν DY; Poe 29 led } ‘ εἶ aN 

ὡς “ὁ ἀνῦρωπος ζῷόν got’, ἐπεὶ ἔμμεσός ἐστιν αὕτη, λαβὼν μέσον τὸ 
bn > a7 e Ὁ » = 2 “- > , 

hoytnoyv διαιρήσεις αὐτὸ εἰς δύο. Ouolws γοῦν xat ἐν tots ἐσομένοις ai- 
όξ 

» 

ῃ 
5 

Tints χαὶ αἰτιατοῖς τομὴ τῶν προτάσεων ἐπ᾽ ἄπειρον γίνεσϑαι ΞΟ a @ 

Q- ax (η΄ διὰ τὴν τοῦ μέσου λῆψιν διὰ τὸ ἐν χρόνῳ εἶναι ταῦτα, τοῦτον δὲ συνεχῆ. i Te Ai ’ Cl 
ΓΝ ΤΣ " - ΄ » ‘4 4 

ἀλλ οὐχ ἔστιν" εἰσὶ yap χαὶ ἐπ᾽ αὐτῶν al προτάσεις dyson. ὡς γὰρ τὰ 
iat aa i oe Pee . ee aie ΝΡ z γεγονότα οὐ συνεχίζονται, οὕτως οὐδὲ τὸ ἐσόμενον ἔχεται χαὶ ovvey(|Cetat 90 

> ΄ 4°83 Nee “2 oY | ~ 2 5 ‘ A 5 , Vv \ 

EGOUSVW, GAAS GLYjPYYTa. x οιά τοῦτο εἰσι χαὶ TH SOOUEVH ALTIaA xXaL 

-—- 2 

mee 

αἰτιατὰ ἄμεσα. det γοῦν xat ἐν τούτοις τοῖς ἐσομένοις ἀρχὴν χαὶ mpo- 

τασιν εὑρεῖν ἄμεσον. 

] 

9 

24 

διὰ τοῦτο EFa: διότι © 4 εἶναι om. ἃ γοῦν 6 γὰρ, αὖ videtur, corr. E 

περιλυμαίνεται ἃ 12 ἣ ἃ 13 μέσου om. ἃ 14 χαὶ primum om. a 

τ 

δεομένοις ἃ 26 τοῦτον scripsi: τοῦ CEF: τοῦτο ἃ συνεχές ἃ 

28 οὗ συνεχίζοντα a 29 ἐσομένῳ] σ in ras. E διήύρηται a 80 οὖν E 

καὶ prius om. ἃ 
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δὲ 

p.95b31 Ἔχει δὲ οὕτως ἐπὶ τῶν ἔργων. 901. 

Παραδειγματίσας τὸ λεγόμενον ἐπὶ τῶν στοιχείων νῦν χαὶ ἐπὶ τῶν 

ἔργων αὐτῶν, ἤγουν τῶν πραγμάτων, παραδειγματίζει ταῦτα. χαὶ πρῶτα 
μὲν τίϑησι παράδειγμα τῶν γεγονότων, εἶτα τῶν ἐσομένων. 

5 p.95b38 Εἰπεὶ δ᾽ ὁρῶμεν ἐν τοῖς γινομένοις. 10 

ν a 2 \ ~ Ἁ [ὦ Vv ieee \ » ~ σ - 

Εδειξεν ἐπὶ τῶν uh ἅμα ὄντων αἰτίων χαὶ αἰτιατῶν, ὅπως τοῦ 
¢ , , 2 ~ 3 , \ Vv σ >) . at 

ὑστέρου προληφϑέντος ἐν συλλογισμῷ ἀμέσως τὸ αἴτιον ἕπεται. ἐπεὶ δὲ 

ἐν τοῖς φυσιχοῖς πράγμασι τοῖς γινομένοις (γινόμενα δὲ λέγει τὰ ὦ 
» ‘ ξ΄ , ? ΄ , 5 ‘ Vv \ > 

ὄντα xat ὑφιστάμενα ual’ ὁλοχληρίαν ἀλλὰ ἔχοντα τὸ εἶναι ἐν τῷ ἀεὶ 

10 πεφυχέναι γίνεσϑαι χατὰ ἄλλους χαὶ ἄλλους χαιρούς) ὁρῶμεν χύχλῳ 90 

τινὰ γένεσιν, χαὶ ἐπεὶ χύχλῳ γίνεται 7 γένεσις, ἐνδέχεται τοὺς ἄχρους 

ὅρους χαὶ τὸν μέσον τούτων ἀλλήλοις συνέπεσϑαι. ἐν γὰρ τούτοις τοῖς 
σ ots 2¢ A 4 > ἘΞ δον oF ΄ , -» Ξ Ψ ‘ 

ὅροις τοῖς ἐξισάζηουσι καὶ ἀντιστρέφουσιν ἢ χύχλῳ δεῖξις γίνεται. xat 

λογικώτερον μὲν πρότερον ἐν τοῖς δευτέροις τῶν []ροτέρων δέδειχται, ὅπως 

15 τὰ συμπεράσυατα ἀντιστρέφουσιν εἰς τὰς προτάσεις xual αἱ προτάσεις εἰς 
τὰ συμπεράσματα ἐν τῷ λαμβάνειν ὄρηυς ἴδια χαὶ ἐξισάζοντα" ποτὲ yap 
τὸ συμπέρασμα γίνεται αἰτιατόν, ποτὲ δὲ αἴτιον χαὶ at προτάσεις αἰτιαταί, 2% 

ἐπὶ δὲ τῶν ἔργων τῶν φυσιχῶν τῶν xad? ἕχάστην γινομένων τοῦτό 

ἐστι τὸ ποιοῦν τὴν χύχλῳ γένεσιν, τὸ λαμβάνειν τὰς (Pek ις ἐξισαζούσας 

90 χαὶ ἀντιστρεφούσας ἀλλήλαις χαὶ τὴν αὐτὴν χαὶ μίαν οὖσαν χαὶ αἰτίαν χαὶ 
> ἦν Tay ay \ λγφῳ: an fy ~ yea Sree. Sern 

αἰτιατήν, οἵαν dv xat λήψῃ. οἷον βεβρεγμένης τῆς {HS ὑπὸ ὑετοῦ 

(τοῦτο ὡς αἴτιον) ἀνάγχη ἀτμίδας ἐχ γῆς ἀναδίδοσϑαι (τοῦτο αἰτια- 

τόν) τούτου δὲ γενομένου, ἤγουν ὑψωϑείσης τῆς ἀναδοϑείσης ἀτ- 

widns ἐχ τῆς γῆς ἐπέχεινα τῶν τοῦ ἡλίου ἀνταναχλάσεων, πάχυνσις γίνεται 80 

25 ταύτης᾽ παχυνϑείσης δὲ ταύτης νέφος γίνεται. νέφους δὲ γενομένου ὕδωρ 

συνίσταται" τὸ ὃὲ ὕδωρ συσταϑὲν μὴ δυνάμενον μένειν ἄνω ὡς βαρὺ 
‘ 

\ πάλιν χάτω φέρεται, xat συμβαίνει βεβρέχϑαι τὴν γῆν. τοῦτο αἴτιον 
> \ 

ἀρχῆς τον αἰτιατὸν νῦν γέγονε χαὶ χύχλῳ περιῆλϑεν: ὡς 
A 0 ὃ χύχλος ἀφ᾽ οὗ ΕΠ ὉΠ. ταν; εἰς τὸ αὐτὸ ΤΈΣ ΕΣ st, οὕτω χαὶ 

ὶ ΤΡ 

"Ὁ 80 ἐπ 
A b] A ws Vie 5 \ 5 Ἁ ΄ 

χαὶ anh ἄλλου τινὸς ὦν εἴπομεν ἀρξάμενος εἰς τὸ αὐτὸ χαταλήζεις, ὡς 

, 4 ἊΨ. »,\ Φ] Ν 5» ‘ 

τούτων ὧν εἴπομεν, ἀφ᾽ οὗ ἠρξάμεϑα, εἰς τὸ αὐτὸ χατεὰλ Yeas ν. ἀλλὰ j 

~ vy ow cn 

χύχλῳ τῆς γενέσεως οὔσης οἷον νέφους γενομένου ὕδωρ γίνεται: ὕδατος 
5» S ld ΄ ~ ΄ ’ \ , 5 Ant τὰ a\ 

γενομένου ἣ γῇ βέβρεχται: ταύτης δὲ βραχείσης ἀτμὶς ἀναδίδοται" αὕτη δὲ 
i Kosher ͵ ᾿ - | 

εἰς νέφος συνίσταται. 

2 Παράδειγμα ὅτι τὸ ἃ 8 πραγμάτων CEF: προηγμένων a 6 αἰτίων om. C 

8 παραδείγμασι a δὲ a: om. CEF λέγει in ras. F 12 τοῦτον E 

13 τοῖς om. a 14 μὲν CEF: καὶ a ἐν τοῖς δευτ. τῶν []ροτ.] ο. 5—7 

15 αἱ προτάσεις om. ἃ 16 συμβαίνειν ὅρους ἰδία ἐξισάζοντας a 20 χαὶ (ante μίαν) 

om. ἃ 24 ἐχ om. ἃ ἀνταναχλάσεων, τ Superscr. E: ἀνταχλάσεων ἃ 

25 post δὲ prius add. χαὶ ἃ γινομένου a 31 ἀρξάμενος corr. E: ἀρξάμενοι CFa, 

pr., ut videtur, E 
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p.96a8 Ἔστι δ᾽ ἔνια μὲν γινόμενα καϑόλου. 901 

Πάλιν διαφορὰν παραδίδωσι τῶν ἐν ταῖς ἀποδείξεσι μέσων λαμβανο- 45 

μένων. χαὶ φησίν, ὡς ἐπεὶ τὰ πράγματα ἣ ἀεί εἰσι χαὶ ἀναγχαῖα ἣ 

ywopeva ἣ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ εἰσιν ἣ γινόμενα, εἰ υὲν τὸ προχείμενον εἰς 

ἀπόδειξίν ἐστι τῶν ἀεὶ χαὶ ἐξ ἀνάγκης οὕτως ἐχόντων, Get χαὶ τὸν μέσον 
σι 

εἶναι τοιοῦτον, ἤγουν ἐξ ἀνάγχης χαὶ ἀεὶ οὕτως ἔχοντα. οἷον εἰ ζητεῖ τις 

ἀπόδειξιν τοῦ τὸν οὐρανὸν χύχλῳ χινεῖσϑαι, ληπτέον μέσον τὸ νοῦν μιμεῖ- 

σϑαι. τοῦ δὲ ἀεὶ γινομένου παράδειγμα ἔστω τοῦτο" οἷον εἰ ζητεῖται 

διὰ τί μετὰ τὸ ϑέρος μετόπωρον γίνεται, ληπτέον μέσον ὅρον τὸ τὸν 

10 ἥλιον τρέπεσϑαι εἰς τὰ ἀντιχείμενα τῆς xa) ἡμᾶς οἰχήσεως, ἥγουν περὶ 

τὰ νοτιώτερα μέρη (ἡμεῖς yap περὶ τὸ βόρειον χλίμα οἰχοῦμεν), χαὶ εἰπὲ δ0 

«μετὰ τὸ ϑέρος ὁ ἥλιος τρέπεται περὶ τὰ ἀντιχείμενα μέρη τῆς χαϑ᾽ ἡμᾶς 

οἰχήσξως. χαὶ τρεπόμενον περὶ τοῦτο τὸ χλίμα μετόπωρον γίνεται. δύο 

ody εἴρηχεν 6 ᾿Δριστοτέλης, ἀεὶ οὕτως ἔχοντα χαὶ ἀεὶ γινόμενα. χαὶ τὴν 

15 μὲν χύχλῳ χίνησιν τοῦ οὐρανίου σώματος διὰ τὸ ἀδιάχοπον εἶναι χαὶ 

συνεχῆ ἣ τὴν τοῦ ἡλίου ἣ ἄλλου τινὸς ἀστέρος ἀεὶ οὕτως ἔχειν λέγομεν. 

ὅσων ὃὲ ἢ γένεσις διαχοπήν τινα ἔχει, ὡς μετὰ τὸ ϑέρος μετόπωρον | xat 90ν 

μετὰ τοῦτο χειμὼν χαὶ μετὰ τὸν χειμῶνα ἔαρ, ἀεὶ δὲ οὕτω γίνεται, 

ταῦτα λέγομεν ἀεὶ γινόμενα. τῶν GF ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ παράδειγμα τοῦτο" 

20 οἷον εἰ πρόχειται εἰς ἀπόδειξιν διὰ τί τὸ γένειον τοῦ ἄρρενος τριχοῦται 

(τοῦτο yap οὐχ ἀεὶ γίνεται ἀλλ᾽ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ: ὁρῶμεν γάρ τινὰς ἄρ- 

ρενας ἄχρι χαὶ γήρως μηδεμίαν τρίχωσιν ἐν τῷ πώγωνι ἔχοντας), λάβε 

μέσον ὅρον τὸ ξηροτέρας ἡλιχίας γενομένου τοῦ ἄρρενος λιγνυώδη χαὶ ὅ 

χαπνώδη ἀναθυμίασιν ἐχ τοῦ πώγωνος ἀναδίδησϑαι, ἥτις χαὶ ἀπογεννᾷ 
‘ , \ ar Ω 7 5 ~ > \ ~ 9% 5. + 

τὴν τρίχωσιν. τὸ δὲ χαϑόλου ἐνταῦϑα avtt τοῦ ἐς avayars χαὶ del 
τῷ or 

\ \ 72) 93) ΄ ΄ b) ~ \ ΄ ΄ v 

χαὶ χατὰ παντός ἐχληπτέον, ὡς xal ἐν τῷ πρὸ TOUTOD βιβλίῳ εἴρηται. 

Ρ.96111 Τῶν δὴ τοιούτων. 

- ¢ \ \ , Ld \ ΄ σ ¢ 

Τῶν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ πραγμάτων ληπτέον xal τὸν μέσον pov ὡς 

ἐπὶ τὸ πολύ. ὅτι δὲ δεῖ εἶναι τὸν μέσον ἐν τούτοις τοιοῦτον, δείχνυσι 

80 διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς. ἔστω γὰρ συναχϑὲν συμπέρασμα ὡς 

ἐπὶ τὸ πολὺ διὰ μέσου τοῦ Β τὸ AT. καὶ ἐγὼ μὲν λέγω ὅτι χαὶ τὸ Β 10 

ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ εἴληπται. εἰ δέ τις ἀντιπίπτει, ἔστω τὸ B, ὃ μέσος, 

τῶν ἀεὶ χαὶ ἐξ ἀνάγχης ὄντων. ἐπεὶ δὲ ὃ μέσος αἴτιός ἐστι τῆς συμ- 

πλοχῆς τῶν δύο προτάσεων διὰ τὸ ἐπὶ μὲν τῆς μείζονος ὑποχεῖσϑαι ἐπὶ 

4 ἤγουν (ante ὡς) ἃ μὲν CEF: δὲ a 5 ἐστι---ἴ ἀπόδειξιν om. ἃ 

7 τὸ CF: τὸν Ea: fort. τὸ τὸν 11 νότια ἃ περὶ CEF: ἐπὶ a 

εἰπὲ CEF: ἐπεὶ ἃ 18 τούτου, om. περὶ ἃ 15 ἀδιάκοπτον a 16 ἄλλου 

om. a ἔχει ἃ 11 ὅσον ἃ ἔχειν ἃ 19 τῷ. δὲ a παρα- 

δειγμάτων ἃ 23 τὸ ξηροτέρας om. a 23. 24 λιγνώδη (quod correxit Waitz 

Org. II p. X) καὶ καπνώδην (corr. b) a 24 χαὶ om. a 26 πάντα EF 

zat alt. om. a εἴρηται] 14 p. 7326 sq. 31 ἃ om. a 34 μὲν om. E 
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ὃ 
΄ - . , , > 5 , Ξ 

τῆς ἐλάττονος χατηγορεῖσϑαι, ἀνάγχη χαὶ τὰς πρύτάσεις εἶναι ἀναγχαίας. 901 oy 

ἰ δὲ αὖται ἀναγχαῖαι, ἔσται xat τὸ AL’ συμπέρασμα ἀναγχαῖον. ἀλλὰ 

μὴν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἔχειτο εἶναι τὸ συμπέρασμα. ἀδύνατον οὖν τὸ αὐτὸ 

συμπέρασμα χαὶ ἀναγχαῖον εἶναι χαὶ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. ἐπεὶ δὲ τὸ ἀδύ- 
5 νατὸν συνήχϑη διὰ τὸ ὑποϑεῖναι τὸ B ἀναγχαῖον, λοιπὸν ἄρα ἀνάγχη ὡς 15 

ἐπὶ τὸ πολὺ εἶναι τὸ B. οὕτως μὲν οὖν ἐπὶ στοιχείων διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον 

ἀπαγωγῆς ἔδειξεν ὅτι τῶν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ πραγμάτων ἀποδειχνυμένων ἐστὶ 
> J A ΄ ’΄ ¢t ‘A ‘ ΟΥ̓ 7 

χαὶ ὁ μέσος ὡς ETL TO TOAD. 

p. 96220 [ὥς μὲν οὖν τὸ τί ἐστιν εἰς τοὺς ὅρους ἀποδίδοται. 

10 Δητήσας ὄπισϑεν πολλὰ περὶ ὁρισμοῦ, ἐπεὶ εὕρισχε τὸν δρισμὸν μὴ 
΄ , σ δι | a sr 5 Γ ΄ Ὗ A ‘ ‘ Vas » \ 

μόνον μέσον Gpov ἐν ἀποδείξεσι λαμβανόμενον ἀλλὰ χαὶ τὰ ἀλλα αἴτια, τὸ 

ro > 

\ ποιητικόν, TO TSAtKOv χαὶ τὸ ὑλιχόν, τούτου χάριν ἐδίδαξε zal περὶ τῶν 

ἄλλων αἰτίων, ὅπως μέσοι ὅροι λαμβάνονται, χαὶ χατὰ τί ἀλλήλων δια- 

τον χαὶ πῶς ἐν συλλογισμῷ 7% ἀχολούϑησις ἐν αὐτοῖς γίνεται. χαὶ 
18 μετὰ τὴν συμπλήρωσιν τούτων πάλιν ἐπ τανατρέχει εἰς τὸν ὁρισμόν, χαὶ 

£7 [9] > 

ἀναχεφαλαιωσάμενος ἃ εἶπε περὶ αὐτοῦ ἔτι προστίϑησι καὶ ἕτερα ἃ εἶπε 50 

περὶ ὁρισμοῦ. πῶς μὲν οὖν τὸ τί ἐστι χαὶ ὁ δρισμὸς εἰς τοὺς ὅρου 
ἀποδίδοται; τρεῖς ὅροι ἐν τῷ ἀποδειχτιχῷ συλλογισμῷ λαμβάνονται: ἐν 
τίνι Ἰοῦν τῶν τριῶν ὅρων τέταχται ὁ ὁρισμός; εἴρηται ὅτι ὡς μέσος Bons 

20 λαμβάνεται. χαὶ τίνα τρόπον ἔστιν ἀπόδειξις αὐτοῦ; ἀπόδειξις μὲν 
γὰρ οὐχ ἔστιν αὐτοῦ ὡς μὴ γινομένου συμπεράσματος ἀποδείξεως ἔστι δέ 
χαϑόσον συνθηρᾶται ἐχ τῆς ἀποδείξεως. χαὶ τίνα τρόπον ἔστιν δρι- 
σμὸς αὐτοῦ χαὶ οὐχ ἔστι; τέσσαρσι τρόποις δρισμοὺς τοῦ ὁρισμοῦ ἀπο- 80 
δέδωχεν.: εἷς μὲν ὁ λέγων “Gptouds ἐστι λόγος ἐφερμηνευτιχὸς τοῦ τί 

25 σημαίνει τὸ ὄνομα᾽, ὃς χαὶ ὀνοματώδης λέγεται: ἕτερος ‘héyos τοῦ τί 

Ἂς , 

S ῦ 

ἐστιν ἀναπόδειχτος᾽  χαὶ ἄλλος ᾿συμπέρασμα τῆς τοῦ τί ἐστιν ἀποδείξεως" - t iy ‘ i 

πρὸς δὲ χαὶ οὗτος ᾿ συλλογισμὸς τοῦ τί ἐστ' πτώσει διας φέρων τῆς ἀπο- 
΄ yy ΄ - ~ , la ΄ δείξεως᾽, τεσσάρων οὖν δρισμῶν τοῦ ὁρισμοῦ ἀποδοϑέντων ὁ μὲν εἷς, ὁ 

a Vv ΄ - Ψ' ~ a ~ ὀνοματώδης, οὐχ ἔστιν ὁρισμὸς tod ὁρισμοῦ" of δὲ τρεῖς ε 
5 ~ > } \ Ox; aale A »-- τς \ > § ~ oO” ) VW _S = c - ΄ 5 ~ 30 αὐτοῦ. ἀλλὰ ῥητέον πρῶτον περὶ ἀριϑμοῦ, ἵν’ edndns ἡμῖν ὁ λόγος ἐν τοῖς 

’ 

: ξ 
v ΄ ~ 5 ~ ΄ alan ἔμπροσϑεν γένηται. τῶν ἀριϑμῶν of μέν εἰσι πρῶτοι χαὶ ἀσύνϑετοι, of δέ 35 

> ~ \ ΄ e¢ 8\ ΄ \ ΄ Ni NEED \ εἰσι πρῶτοι xat σύνϑετοι, of δὲ δεύτεροι χαὶ σύνϑετοι. χαὶ δεύτερος μὲν 
\ , Seay Se 2 ΄ > Le ~ enn) oe) “΄ , \ χαὶ σύνθετός ἐστιν ὁ δεχαέξ' διαιρεῖται γὰρ εἰς μέγιστα μῆρια χατὰ 

διχοτομίαν τὰ ὀχτὼ χαὶ ὀχτώ’ διαιρεῖται δὲ χαὶ εἰς ἐλάττονα μόρια τὰ 

1 ἀναγχαῖον ἃ 2.3 ἀναγχαῖον--- τὸ συμπέρασμα om. a ὃ ante οὖν add. δὲ a 
4 zat prius om. ἃ 5 διὰ τοῦ a 6 στοιχείων seripsi: στοίχων Ο: στοῖχον E: 
στοιχίων, t alt. postea add. F: στίχων a 10 ηὕρισχε a μὲν a 11 μόνον 
om. EF ἐν om. a 12 τελιχὸν. τὸ ποιητιχὸν a ὑλικὸν CFa: εἰδιχὸν E 
15 ἀνατρέχει ἃ συλλυγισμόν a: non liquet F 16 ἃ om. a: ἀεὶ E 17 οὖν 
superscr. E 18 ἀποδίδονται a 21 γενομένου a συμπεράσματος a: συμπέ- 
ρᾶασμα CEF 20 τέτταρσι ἃ 20. 24 ἀποδέδωκεν] cf. ο. 10 p. 98}80 sq. 948 11] 54. 
25 λόγος om. a 28 6 alt. om.a 30 ῥητέον om. a 31.32 οἱ δέ---σύνϑετοι om. a 



398 PHILOPONI IN ANALYT. POST. ID 13 [Arist. p. 96420. 22. 24) 

τέσσαρα τετράχις. ὃ γοῦν δεχαὲξ σύνϑετος μέν ἐστιν ὡς συγχείμενος ἐχ 90ν 

δύο ὀχτάδων: δεύτερος ὃὲ λέγεται τοῦ τέσσαρα τοῦ μετροῦντος αὐτὸν τε- 
: 

τράχις" τὸ γὰρ μετροῦν πρῶτόν ἐστι τοῦ μετρουμένου. καὶ 6 ἐννέα (δὲ 
δεύτερος καὶ σύνθετός ἐστι. χατὰ γὰρ διχοτομίαν εἰς δύο μέγιστα μόρια 40 

ὃ διῃρέϑη, ὕγουν τέσσαρα καὶ πέντε, ἐξ dv χαὶ συνετέϑη. διαιρήσεις δὲ 
> \ , ~ ‘> e ~ αὐτὸν χαὶ εἰς ἐλάττονα μόρια τὰς τρεῖς τριάδας: ὁ γοῦν ἐννέα δεύτερός 

ἐστι τοῦ τρία τοῦ μετροῦντος αὐτὸν τρισσάχις. ὁ δὲ ἑπτὰ λέγεται πρῶτος ‘ 

\ ΄ ~ > 4 . ~ χαὶ σύνϑετος, πρῶτος μὲν διὰ τὸ uy ἔχειν ἀριϑμόν τινα μετροῦντα αὐτὸν 
\ <4 + ΄ \ ΄ > ΄ ΄ ΄ χατὰ πολλαπλασιασμόν, σύνϑετος δὲ ὡς διαιρούμενος εἰς δύο μέγιστα μόρια 

\ ΄ \ \ » ~ ΄ > 

10 τὰ τρία χαὶ τέσσαρα, ἐξ ὧν χαὶ συνετέϑη. τοιοῦτός ἐστι χαὶ 6 ἕνδεχα. 
πος τυ Ξε A 4 5 , ss oe ΄ 'σ' eet τα, Ὁ πρὶ ἈΝ es N pbs 5 ~ ΕΞ 

πρῶτος χαὶ ἀσύνθετος ὁ τρία, πρῶτος μὲν ὡς μὴ ἔχων ἀριϑμὸν μετροῦντα 4 
» A 39) > 

αὐτὸν εἰ μὴ μόνον τὴν μονάδα τρισσάχις λαμβανομένην, ἥτις οὐδ᾽ ἀριϑμός 
rs ἔστιν: οὔτε μὴν σύγχειται éx δύο ἀριϑμῶν: gx δυάδος yap χαὶ μονάδος 
σύγχειται. ἀλλὰ χαὶ ἢ δυὰς πρώτη χαὶ ἀσύνϑετός ἐστι. 

15 p. 96222 [ὥς δὲ δεῖ θηρεύειν τὰ ἐν τῷ τί ἐστιν. | 

᾿Αντὶ τοῦ εἰπεῖν “ὁρισμούς᾽ εἶπε τὰ ἐν τῷ τί ἐστι κατηγορούμενα" 91: ἱ ἱ ive Reo Ee 
‘ ‘ ΄ ΄ ~ , ~ ~ ΄ - 

χαὶ γὰρ χαὶ ὁ ὁρισμὸς ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορεῖται τοῦ ὁριστοῦ. 

p. 96224 (Τῶν δὴ ὑπαρχόντων ἀεὶ ἑχάστῳ ἔνια ἐπεχτείνει.) 

Twa xatyyopodvtat τοῦ ὁριστοῦ μὴ ὑπερβαίνοντα χαὶ ἐπὶ πλέον ὄντα τοῦ 
20 Ἰένους ὑφ᾽ ὃ τὸ ὁριστὸν ἀνάγεται. οἷον ἔστω ὀριστὸν ἣ τριάς, χαὶ χατηγο- ὅ 

ρείσϑω κατ᾽ αὐτῆς τὸ ὃν ἐν τῷ τί ἐστι. τὸ οὖν ὃν τοῦτο ὑπερβαίνει τὸν 

ἀριϑμόν, τὸ γένος τῆς τριάδος: οὐ γὰρ μόνον τὸ ὃν χατηγορεῖται τῆς τριάδος 
΄ 

αἱ τετράδος zat τῶν ἄλλων ἀριϑμῶν ἀλλὰ xat νοῦ χαὶ ψυχῆς χαὶ ἀνθρώπου, 

Ro x ἀριθμοὶ οὐχ εἰσί. xatyyopsttar τῆς τριάδος ἐν τῷ τί ἐστι χαὶ τὸ περιττόν, 

ἐπὶ πλέον ϑεωρεῖται τοῦ ἀριϑμοῦ ἀλλὰ χατηγορεῖται τῶν ἐν- 1 
oq τὴ o o Φ ς ~ 20 

Ἁ Vv 5 Cc ~ > ir any [4 ΄Ν > - ’ ’ τὸς ὄντων τοῦ ἀριϑμοῦ, οἷον τριάδος, πεντάδος, ἑπταάδος. εἰ γοῦν πρόχειταί 

ι Optotiy χαὶ μέλλεις εὑρεῖν τὸν δρισμὸν αὐτοῦ, δεῖ σε λαμβάνειν tive τῶν 10 
΄΄ 

- 
ιν 

> ry oS) 
εξ ς ν τῷ τί ἐστι χατηγορουμένων τοῦ ὁριστοῦ ἀεί, ἤγουν ἐξ avayxys, μὴ 

μέντοι γε δὲ ἔξω τοῦ γένους χαὶ ἐπὶ πλέον αὐτοῦ ϑεωρούμενα, ὑφ᾽ 
80 ὃ τὸ δριστὸν ἀνάγεται. λέγω δὲ ἐπὶ πλέον τοῦ γένους εἶναι χαὶ ὕπερ- 

βαίνειν τὴν τούτου περιοχὴν ὅσα Exaotw μὲν ὁριστῷ χαϑόλου ὑπαρ- 

χουσιν, ἤγουν ἐξ ἀνάγχης, οὐ μέντοι ye OF ἐχείνῳ μόνῳ εἰσὶν ἀλλὰ 

χαὶ ἄλλοις. τὰ δὴ τοιαῦτα, τὰ ἐπὶ πλέον μὲν ὄντα τοῦ ὀὁριστοῦ μὴ 

2 λέγεται CEF: ἐστι a τοῦ alt. CEF: ὡς a 3 δὲ addidi 4 μέγιστα om. E 5 xai 

alt. superscr. E 6 xalom. a τρίτου a τρισάχις itemque vs. 12 ἃ 11 πρῶτος (68) - 

conicio σύνθετος ὁ τρίτος a 12 αὐτὸν om. EF 16 ἀντὶ---χατηγορούμενα om. ἃ 

17 χαὶ alt. om. ἃ ὁρισμοῦ a 18 lemma addidi 20 ὦ Ὁ: oda 21 οὖν 

ov (ὃν in ras. E) EF: inv. ord. Ca 23 τετράδος xai om. a 28 ἐν τῷ om. EF 

ὁρισμοῦ a 29 δὲ om. a ϑεωρούμεναι a 30 εἶναι tod γένους E 31 τούτου 

τὴν a ὁριστὰ a 32 δὲ om. a 33 post τὰ alt. add. μὲν τὰ E μὲν om. Ea 
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ὑπερβαίνοντα δὲ τὸ γένος αὐτοῦ χαὶ ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορούμενα, ληπτέον Ilr 
τοσαῦτα πρῶτα, μέχρις οὗ ἐξισωϑῇ τὸ σύνϑημα τῶν μερῶν πάντων τῷ 
c ~ \ , ~ ~ 93 > " ~ ~ 

Optaotw. ἕχαστον μὲν γὰρ μέρος τοῦ ὁρισμοῦ ἐπὶ πλέον ἐστὶ τοῦ δριστοῦ, 
/ ~ 

ὁμοῦ δὲ πάντα ἑνωϑέντα μόνον παριστῶσι τὸ ὁριστὸν χαὶ οὐχ ἐπὶ πλέον 

8 αὐτοῦ ϑεωροῦνται. ταύτην μὲν γὰρ τὴν σύνϑεσιν τῶν μερῶν τοῦ ὁρισμοῦ τὴν 
€ ~ 

ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορουμένην τοῦ δριστοῦ ἀνάγχη οὐσίαν εἶναι χαὶ 
δρισμὸν τοῦ δριστοῦ πράγματος ὡς ἐξισάζουσαν αὐτῷ χαὶ ἀντιστρέφουσαν. 20 

p. 96238 Καὶ ὡδὶ πρῶτος. 
ν ‘ by] Finer ~ ¢ ΄ 2 b] C ~ ΄ 

Ηγουν χατὰ ἀμφότερα πρῶτος, ὡς μήτε ἐξ ἀριϑμῶν συγχείμενος 
10 μήτε ἐξ ἀριϑμοῦ μετρούμενος. 

Τὸ δὲ τελευταῖον τὸ χατ᾽ ἀμφότερα πρῶτον. 

p.96b1 ᾿Καεὶ δὲ δεδήλωται Fury. 25 

"Eéetéev, ὡς et λάβοι τις πάντα τὰ ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορούμενα τοῦ 
δριστοῦ χαὶ συνθϑήσει ταῦτα ὡς ἐξισασϑῆναι τῷ ὁριστῷ, ἀπαρτίσξι τὸν ὃρι- 

15 σμόν. ὅτι 68 τὰ ἐν τῷ τί ἐστι ληφϑέντα εἰς ἀπάρτισιν τοῦ δρισμοῦ ἐξ 
ἀνάγχης ὑπάρχουσι τῷ ὁριστῷ, οὕτως ἔδειξε. μέλλει ὃὲ δεῖξαι συλλογι- 
ζόμενος ἐν πρώτῳ σχήματι οὕτως: τὰ ἐν τῷ τί ἐστι πάντα χαϑόλου 
χατηγορεῖται οὗ χατηγορεῖται: τὰ δὲ χαϑόλου χατηγορούμενα ἀναγχαῖα᾽" 30 

τὰ ἐν τῷ τί ἐστιν ἄρα πάντα ἀναγχαῖα. 

20 p.96b3 Τὰ χαϑόλου δὲ ἀναγχαῖα. 

Τὸ ‘82 ἀντὶ τοῦ ‘yd’ τὰ γὰρ χαϑόλου ἀναγκαῖα. 
"-- 22 » ~ c ~ aX ~ ca ” b] ) » 

Τῇ δὲ τριάδι, ἤγουν ἐν τῷ δρισμῷ 6& τῆς τριάδος, ἣ ἐφ᾽ οὗ 
wv a4 ie , \ Ψ “λίαν > ea , ins sae Q ~ 

ἄλλου, ἤγουν χαὶ ἑτέρου τινὸς ὁριστοῦ, ἀνθρώπου 7 ἵππου, λαμβάνεται 

πάντα τὰ ἐν τῷ τί ἐστιν οὕτως ὡς οὐσιωδῶς χαὶ ἐξ ἀνάγχης χατὰ 

25 τοῦ ὁριστοῦ χατηγορεῖσϑαι, ἐξ ἀνάγχης ἂν εἴη τριὰς τοιαῦτα, τὰ 
- 3 ς Vv ‘ 

Gptiuos περιττὸς πρῶτος χατὰ ἀμφότερα. ὅτι δὲ ἃ εἴπομεν οὐσία χαὶ 40 
e ~ ΄ - > Qa~ \ ‘ ~ , 

ὁρισμός ἐστι τῆς τριάδος, 2x τῶνδε δῆλον. χαὶ yap τὸ εἶναι τῆς τριᾶ- 
. a »” c ¢ Le > a >) ‘ ἐΞ “Ὁ v fan “py \ 0 ΄ 2 bod 

δος, ἤγουν ὃ δρισμός οὗτος, εἰ μὴ τοῦτο εἴη, ἤγουν εἰ μὴ δρισμός ἐστιν 
~ ‘ , ΝΜ ( μ ᾿] , 

αὐτῆς τὸ “ἀριϑμὸς περιττὸς χαὶ τὰ Anima’, ἔσται γένος ἢ ὠνομασμένον 

80 ἣ ἀνώνυμον" μόνοι γὰρ οἱ δρισμοὶ χαὶ τὰ γένη χατηγοροῦνται ἐν τῷ τί 
« 3 ΝΥ \ ~ >, 

ἀριϑμὸς περιττὸς TAWTOS XAT 
2 ~ ~ ‘ 

ἐστι xa ὧν χατηγοροῦνται. εἰ γοῦν τὸ [ 
U 5 ἄμφω᾽ δρισμὸς τῆς τριάδος οὐχ ἔστιν, εἴη ἄν γένος αὐτῆς ἀνώνυμον. ὠνο- 

1 ληπτέον CEF: ἐπὶ πλέον a 3 ὁριστῷ scripsi: ὁρισμῶ libri 5 ϑεωρεῖται a 

τῶν --ὁρισμοῦ mrg. Εὶ 7 ὁρισμὸς ἃ 8 ante zai add. πρῶτος a 10 ἀριϑμῶν a 

κατὰ τὸ EF ἀμφότερον Εὶ 12 δὲ om.a 13 λάβη Καὶ 14 ἀπαρτήσω ἃ 

15 ἀπάρτησιν ἃ 16 δεῖξαι] δεῖ in ras. E 22 δὲ alt. om. a 23 ἢ ἵππου 

om. a 24 ὡς mrg. E 24.25 κατὰ---ἀνάγχης om. a 25 τὰ, ut videtur, C: 

τὸ EFa 26 περιττὸν ἀριϑμὸς a post χατὰ add. ta a 28 ef μὴ τοῦτο om. a 

32 εἴη--- ἀνώνυμον om. a 



400 PHILOPONI IN ANALYT. POST. II 13 [Arist. p. 9663. 15] 

υασμένον (μὲν γὰρ) γένος ἐστὶ τὸ bt’ ὀνόματος ἑνὸς δηλούμενον, οἷον ζῷον, 911 

ἀριϑμός, χρῶμα" ἀνώνυμον δὲ γένος ἐστὶ τὸ διὰ δύο 7 χαὶ πλειόνων ὀνομά- 

τῶν δηλούμενον, οἷον τὸ ζῷον λογιχόν. εἰ γοῦν ὃ ἀποδοϑεὶς ὁρισμὸς γένος 45 

ἐστίν, ἐπὶ πλέον dv εἴη τῆς τριάδος, ἤγουν οὐκ αὐτὴν μόνην παριστᾷ ἀλλὰ 

5 χαὶ τ 
“Ὑποχείσϑω γάρ, ἤγουν ληπτέον ὡς ὁμολογούμενον, ὡς τοιοῦτόν 

ἐστι τὸ γένος χατὰ δύναμιν, ἤγουν δυνάμει ἐπὶ πλέον χατηγορούμενον 
τοῦ οὗ λέγεται γένος εἶναι: οἷον γένος λέγεται τοῦ ἀνθρώπου τὸ ζῷον, 

ἀλλὰ δυνάμει ἐμπεριέχει καὶ ἵππον χαὶ βοῦν xat λοιπὰ ὡς ἐπὶ πλέον ὃν 
10 τοῦ ἀνθρώπου. εἰ τοίνυν ὁ ῥηϑεὶς λόγος οὐδενὶ ἄλλῳ ὑπάρχει ἀλλ᾽ 7 50 

μόνον ταῖς ἀτόμοις τριάσι, ταῖς μεριχαῖς, λοιπὸν τὸ εἶναι χαὶ ὁ ὁρισμὸς 
τῆς τριάδος τοῦτό ἐστιν. ὑποχείσϑω γὰρ χαὶ ληπτέον ὡς δμολογού- 
usvov χαὶ τοῦτο, ὅτι ἣ οὐσία χαὶ ὃ ὁρισυὸς ἑχάστου ἐστὶν ἣ χατη- 

Ἰορία ἣ ἐσχάτη ἣ κατὰ τῶν ἀτόμων ϑεωρουμένη τῶν ὑπὸ τὸ εἶδος 

15 ὄντων οὗ 6 ὁρισμὸς ἀπεδόϑη: οἷον τὸ ζῷον λογιχὸν ϑνητὸν δρισμὸς ὃν τοῦ 

ἀνϑρώπου 2 ὦ ἽΝ (ορεῖται χατὰ μόνων τῶν με εριχῶν ἀνϑρώπων. | 
Καὶ οὐ μόνον ἐπὶ τῆς τριάδος εὑρήσεις οὕτω τὸν δρισμόν, ἀλλ᾽ ὁμοίως 91ν 

χαὶ ἐπὶ ἄλλου ὁτουοῦν πράγματος ἔσται τὸ εἶναι χαὶ ὃ ὁρισμὸς αὐτοῦ ἀπὸ 
τῶν οὕτω δειχϑέντων, ἤγουν ἀπὸ τῶν ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορουμένων, 

20 ϑηρώμενος. ἐπί τινων δὲ ἀντιγράφων εὑρήσεις τῶν οὕτω ληφϑέντων. 

εἰ δέ τις ἐρεῖ “πῶς φής, ὦ ᾿Αριστότελες, ὡς ὃ ὁρισμὸς σύγχειται ἐκ πάντων ὅ 
‘ 

τῶν ἐν τῷ τί ἐστι; καὶ μὴν ἔφασχες Ex γένους ual συστατιχῶν διαφορῶν 
ι 

¢e 4 

τὸν ὁρισμὸν oD Eas at δὲ διαφοραὶ ἐν τῷ ὁποῖόν τί ἐστι χατῇ γοροῦν- 
‘ 

in \ 

ται 3 λέγομεν οὖν πρὸς αὐτὸν ὡς at οἰαφοραι ἐν τῷ ὁποῖον τί ἐστι χατὴς 

τῷ or 
ΠΝ ΠΟΛΛᾺΣ σὐππδὶ Ot CaO Taubes τ δὶ ean κέν εν δε ὩΣ γοροῦνται, ἀλλὰ αὐταὶ καϑ' ἑαυτὰς λαμβανόμεναι χωρὶς τοῦ γένους" εἰ 68 
μετὰ τοῦ γένους ληφϑῶσιν, οὐχέτι λέγονται διαφοραὶ ἀλλὰ γένη ἀνώνυμα" 

τὰ ὃὲ γένη ἐν τῷ τί ἐστι χατηγοροῦνται. οἷον τὸ λογιχὸν χαὶ τὸ Ovytov iY / ‘ 

ὡς μὲν λογιχότης ual ϑνητότης διαφοραί εἰσι χαὶ ποιότητες ἐν τῷ δποῖόν ἱ ' f Jey i 
τί ἔστι χατηγορούμεναι. μετὰ δὲ τοῦ ζῴου ληφϑέντα εἰσὶ γένη ἀνώνυμα. 10 UU t ) t i i pe 

30 p.96>15 Χρὴ δέ, ὅταν ὅλον τι πραγματεύηταί τις. 

Ὅλον νόει τὸ γένος, ὡς ἐν ταῖς Πέντε φωναῖς εἴρηται, μέρη δὲ αὐτοῦ 
τὰ εἴδη τὰ Sead ἄτομα τῷ εἴδει λέγονται τὰ εἴδη τὰ εἰδιχώτατα διὰ 15 | ' i 

4 . ἊΝ; Ἃ ΄Ν ar ~ va 

τὸ Ba! τέμνεσϑαι 7 εἰς διαφορὰς 7 εἰς εἴδη. πρόσχειται ὃὲ τῷ εἴδει εἰχό- 

τως, ἵνα ἀντιδιαστείλῃ τὰ εἰδιχώτατα εἴδη τῶν μεριχῶν" ταῦτα γὰρ ἄτομα 

35 λέγονται τῷ ἀριϑμῷ. 6 Σωχράτης γὰρ ἄτομόν ἐστι χαὶ ἕν τῷ ἀριθμῷ" 

1 μὲν γὰρ addidi 8 τὸ om. ἃ post λογικὸν add. ϑνητόν a 4 μόνον a 

5 ἕτερον a: ἑτέραν CEP 7 τὸ γένος ἐστί C 8 τὸ οὗ Ca οἷον λέγεται γένος Ο 

9 λοιπὸν a: fort. (ta) λοιπὰ 11 ὁ ἃ: om. CEF 15 ὧν αὶ 16 ἔσχατον ἃ μόνον ἃ 

17 ante χαὶ add. lemma ὥστε ὁμοίως.---ἔσται a 21 φησὶ πῶς φησιν ὁ ἀριστοτέλης a 

6 om. Ca 22 μὴ ἔφασκεν a 24,25 λέγομεν ---χατηγοροῦνται om. a 
25. αὑτὰς a 26 διαφοραὶ superser. C 29 ληφϑεῖσαι CFa 81 ἐν tats Πέντε ¢.] p. 8, 1 

32 τὰ εἰδιχώτατα εἴδη a 82. 84 πρόσχειται---εἴδη om. a 80 ὁ-π-ἀριῆμῶ mrg. F 
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ὃ δὲ χαϑόλου ἀνϑρωπος ἄτομόν ἐστι χατὰ τὸ εἶδος 
> τ > ~ Ὁ , > 9 ¢ ΄ ἂν εἰς πολλὰ μεριχὰ διαιρῆται. παραδοὺς οὖν μέϑοδον δι ἧς εὑρήσεις 

cp 

x 

τοὺς ὁρισμοὺς τῶν εἰδιχωτάτων εἰδῶν, νῦν παραδίδωσιν ἑτέραν or’ ἧς ἂν 
ot 

‘ 
εὑρίσχῃ τὶς τοὺς ὁρισμοὺς τῶν γενῶν. ἔστι δὲ τοιαύτη ἢ ΕΣ λάμ.- 

5 βανε, φησί, καὶ διαίρει τὸ γένος εἰς τὰ εἴδη τὰ εἰδιχώτατα’ οἷον τὴν 90 
ἸΡΒΒΡΥΣ ὡς γένος διαίρει εἰς τὴν εὐϑεῖαν es εἰς τὴν περιφερῆ xat 
εἰς τὴν ἑλιχοειδῇ τὴν καὶ χαμπύλην λεγομένην. εἶτα λάβε τοὺς ὁρισμοὺς αὐτῶν, 

Y> ~ χαὶ ὃ με ἔρος ε εὑρήσεις τοῦ para χηινῶς ϑεωρούμενον ἐ ἐν πᾶσι τοῖς ELOESL, τοῦτό 
4. ~ ἐστιν δρισυὸς τοῦ γένους, ἤγουν τῆς γραμμῆς. οἷον γραμμὴ εὐϑεῖα εστι μηχῆς 

QS 9 3 4 \ > 10 ἀπλατὲς οὗ τὰ μέρη τοῖς ἄχροις ἐπιπροσϑεῖ " περιφερὴς δέ ἐστι μῆχος ἀπλατὲς οὗ 
αἱ ἀπὸ τοῦ χέντρου πρὸς τὴν περιφέρειαν ἐχβαλλόμεναι εὐϑεῖαι ἴσαι αἀλλή- 2% 
hats εἰσί: xaurdhy δέ ἐστι μῆχος ἀπλατὲς ἐξ εὐϑείας ἡραμμῆς χαὶ περι- 
φεροῦς συγχείμενον" ἐπεὶ γοῦν ἐν τούτοις πᾶσι χοινῶς ϑεωρεῖται τὸ μῆχος 
ἀπλατές, τοῦτό ἐστιν ὁρισμὸς τοῦ γένους. καὶ πάλιν ὁ ἀριϑμὸς γένος ἐστ ~- 

15 δυάδος oe Tpiddos* ἔστι γοῦν τριάδος δρισμὸς πλῆϑος μονάδων χατὰ δι- 
χοτομίαν εἰς ἄνισα διαιρούμενον: δυὰς δέ ἐστι πλῆϑος μονάδων εἰς ἴσα 
διαιρούμενον" ἐπεὶ γοῦν τὸ πλῆϑος μονάδων ἐν ἀμφοτέροις ἐστὶ χοινόν, ἔστι 
λοιπὸν τοῦτο τος τοῦ ἀριϑμοῦ. 

Ὅταν δέ τις πραγματεύηται τὸ ὅλον, ἤγουν πειρᾶται λαβεῖν δρι- 80 
20 σμὸν τοῦ γένους, δεῖ διελεῖν τὸ γένος οὗ τὸν δρισμὸν ζητεῖ εὑρεῖν εἰς τὰ 

ἄτομα τῷ εἴδει, οἷον τὴν γωνίαν εἰς τὴν ὀρϑὴν γωνίαν χαὶ εἰς τὴν ὀξεῖαν 
χαὶ εἰς τὴν ἀμβλεῖαν". ὀρϑὴ γωνία ἐστὶ χλίσις εὐϑείας γραμμῆς. ἐπ᾿ 

My 
xara χάϑετον: ἀμβλεῖα δὲ χλίσις εὐθείας γραμμῆς ἐπ᾽ εὐϑείας μὴ χατὰ 

40. ~ , sy ~ PUT Vendy ἊΝ , SQ) 4 χαϑετον ποιοῦσα γώνιαν μείζονα τῆς ὀρ τς" (ὀξεῖα ὃὲ χλίσις εὐϑείας γραμ- 
υ 

τῷ σι 
aad >] py het τ ‘ x as = (her 4 ~ A the ae 5 Qe μὴς EX εὐὐξιας μὴ χατὰ χάϑετον ποιοῦσα γωνίαν ἐλάττονα τῆς ὀρῦης") 

2 \ = , > > 7 Δ ἧς ΄, 5 , ~ > ? 5 ΄ ) ἐπεὶ γοῦν χοινὸν ἔστιν ἐν τούτοις τὸ “χλίσις εὐθείας Ἰραμμῆς ἐπ᾽ εὐϑείας᾽. 
τοῦτό ἐστιν ὁρισμὸς τῆς γωνίας. : 

δὲ 

p-96b19 Μετὰ δὲ τοῦτο λαβόντα τί τὸ γένος. 35 

Ν ν \ ἊΝ > ~ \ / > "Ὁ \ > ~ e ~ ἤγουν μετὰ δὲ τὸ διαιρῇσαι τὸ γένος εἰς εἴδη χαὶ dx τῶν δρισμῶν 
80 αὐτῶν λαβεῖν τὸ χοινῶς ἐν. αὐτοῖς SOE ES ὥσπερ TO μῆχος ἀπλατὲς 

5 ΄ - - ‘ 4 a τὰ ΄ ΄ ΄ » ay " ἐλάβομεν, δεῖ σε λαβεῖν χαὶ τὸ γένος bo’ ὃ ἀνάγεται ἢ γραμμή" ἔστι δὲ τὸ 
ποσόν.  utkat οὖν τὸ χοινὸν τῶν εἰδῶν τοῦτο μετὰ τοῦ ποσοῦ χαὶ εἰπὲ 

, ~ 3 “ypanun ἐστι ποσὸν μῆχος ἀπλατές᾽. ΄ 

ἐπί τινων δὲ εὑρήσεις γένος τὴν 
ποιότητα ἢ ἄλλην τινὰ τῶν χατηγοριῶν. 

1 ἔσται alt. 1. ἃ 2 μέρη ἃ 3 ἂν om.a 4 εὑρίσχοι a 5 τὴν superser. E eo) 
7 zat om. a 10 περιφερὴς scripsi: περιφερὲς libri 12 ἠαμπόχον a 
14 ἐστὶ om. a 16 διαιρούμενον] δι in ras. E 17 post πλῆϑος add. τῶν a 
18 τοῦτο λοιπὸν a 20 ζητεῖ CEF: δεῖ a 23 ἐπ᾽ εὐϑείας - οἷ. a 
24, 25 ὀξεῖς. optic addidi 26 ἐν τούτοις xolvdv ἐστι a, om. χοινόν C εὐϑείας 
ραμμῆς ἐπ᾽ εὐθείας scripsi cf. vs. 22.23: γραμμῆς ἐπ᾽ εὐϑείας γραμμῆς libri 28 λαμβά- γί | p YP | γράμ μη μ 

νοντα ἃ 29 δὲ om. ἃ χαὶ om. ἃ 31 ce CEF: δὲ .ἃ 82 τοῦ σχοποῦ a 

Comment. Arist. XIII 3. Philop. in Anal, Post. 26 
«= 
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p. 96620 Τὰ ἴδια πάϑη ϑεωρεῖν. giv 

Τὰ χοινῶς ϑεωρούμενα πάϑη ἐν τοῖς εἴδεσιν ἴδιά εἰσι tod γένους, ἃ 40 

χαὶ συνιστῶσι τὸν δρισμὸν αὐτοῦ. τὰ yodv ἴδια πάϑη τοῦ γένους ἀπὸ 

ω)» τῶν χοινῶν εὑρίσχονται παϑῶν τῶν ἐν τοῖς εἴδεσι ϑεωρουμένων. τὸ ὃ 
) 5 πρῶτον οὕτως vost, ὡς ταῦτα τὰ χοινὰ πάϑη πρῶτα ϑεωροῦνται ἐν tot 

εἴδεσι, διὰ δὲ τὰ εἴδη ὕστερον ὑπάρχουσι χαὶ τοῖς γένεσι. 

p.96b21 Τοῖς γὰρ συντιϑεμένοις ἐχ τῶν ἀτόμων, 45 

"Hyovy τῶν εἰδιχωτάτων εἰδῶν (εἴπομεν γὰρ τὸ γένος ὅλον εἶναι ἐχ 

ερῶν τῶν εἰδῶν συγχείμενον) ἔσται δῆλα ἐχ τῶν δρισμῶν τῶν εἰδῶν - Pep ᾿ 1 ᾿ 
CaXe, 

10 τὰ συμβαίνοντα, ἤγουν τὰ ἴδια πάϑη τῶν γενῶν, οἱ ὁρισμοὶ αὐτῶν. 

p.96b22 Διὰ τὸ ἀρχὴν εἶναι πάντων τὸν ὁρισμὸν χαὶ τὸ ἁπλοῦν. 60 

᾿Απλᾶ νόξι τὰ εἴδη τὰ εἰδικχώτατα: μέρη γάρ εἰσι τοῦ ὅλου, 

Ἱένους ὄντος ὅλου, τὸ δὲ μέρος ἁπλούστερον τοῦ ὅλου. ὁ γοῦν ὁρισμὸς 
- ἈΝ - . 5 ‘ 4 Y> \ > an A ee - a SA \ 

τῶν εἰδῶν χαὶ αὐτὰ τὰ eldy τὰ εἰδιχώτατα, ὃ χαὶ ἁπλᾶ εἶπεν, ἀρχαὶ hau- 
᾿ ΄ - Ss 3 led Knew ε ~ -~ ao EE a ait 

15 βάνονται ἡμῖν ποδηγοῦσαι εἰς εὕρεσιν τῶν ὁρισμῶν τῶν γενῶν: ἀρχὴ γὰρ 
9 

’ ~ id ~ Pa ~ { , \ \ e 3 - en ’ ἣ ΕΣ oO ’ 

λέγεται πᾶν ἁπλοῦν τοῦ συνθέτου χαὶ τὸ δι οὗ ὁδηγούμεϑα εἰς εὕρεσίν 

τινος. τὰ γοῦν πάϑη τὰ συμβαίνοντα τοῖς ἁπλοῖς, ἤγουν τοῖς εἰδιχω- 

τάτοις εἴδεσι, καϑ᾽ Eavita χαὶ πρώτοις χαὶ μόνοις ὑπάρχουσι, τοῖς (6')92r 
wv ~ , > ΄ ) 2 ~ Vv 9.) Ἂν - \ Y> 

ἄλλοις, τοῖς γένεσι, δευτέρως xaT ἐχεῖνα, Fyouv Gt ἐχεῖνα τὰ εἴδη. 

20 p.96b25 Αἱ δὲ διαιρέσεις at κατὰ τὰς διαφορᾶς. 

Πρῶτον μὲν ἐν τοῖς ᾿Αναλυτιχοῖς χαὶ ἐν τούτῳ τῷ βιβλίῳ διέσυρε 
o 

τ 

τὴν διαίρεσιν ὡς ἀσυντελῆ χαὶ ἄχρηστον εἰς τὴν εὕρεσιν τῶν δρισμῶν, 
5a Ἁ , > ~ [« \ \ 4 > ~ ἊΝ a/v ‘ 

| πρὸς τούτους ἐχρῶντο ot περὶ tov [Ιλάτωνα. ἐνταῦϑα ὃὲ δέχεται thy 
Ὁ ΄ ξ΄ 4 > x [πὰ - e ~ ? v ΄ 

διαίρεσιν ὡς συμβαλλομένην εἰς τὴν εὕρεσιν τῶν ὁρισμῶν, ἀλλ᾽ εἴ τις ταύ- 

25 τὴν μεταχειρίσαιτο ὡς μέλλει εἰπεῖν οὗτος, οὐ μέντοι 1: ὡς ot περὶ 

τὸν [Πλάτωνα ταύτην μετεχειρίζοντο. 
A , a , \ A μὴ \ Ἃ aA ~ ~ 

To λέγειν διαιρέσεις χατὰ τὰς διαφορὰς 7 διὰ τῶν διαφορῶν 

ταὐτόν ἐστι" τὰ γὰρ γένη διαιροῦνται εἰς τὰ εἴδη τὰ εἰδικώτατα διὰ μέσων 

3 αὐτόν ἃ 5 πρῶτον CEF (pr. A): πρώτων a Arist. χοινὰ in ras. E 
7 γὰρ om. C post yap add. γένεσι τοῖς HE, γένεσι F 8 εἴπομεν] p. 400, 31 

11 tov ὁρισμὸν a Arist.: τῶν (pr. B, om. AcdnM) ὁρισμῶν (ἃ, pr. ABM, corr. ὁ) CEF 

12 ἁπλῶς a post νόει add. zat CEF: om. a 13 ὄντος ὅλου om. a 14 ante 

ἀρχαὶ add. ws E 18 δ᾽ ex Arist. addidi 19 ἄλλοις, τοῖς om. a 21 ἐν τοῖς 

᾿Αναλυτ.] c. 81 p. 464 91 86. ἐν τούτῳ τῷ βιβλ.] c. 5 p. 91b 12 sq. 23, 24 ἡ- 

ὁρισμῶν om. a 23 ἢ Ὁ: ot EF τούτους EF: τούτω C 25 δὲ ὡς om. a 
26 tov om. a 27 διὰ om. a 28 εἴδη τὰ om. a 
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τῶν διαφορῶν. χρήσιμοι οὖν εἰσιν at. διαιρέσεις εἰς τοὺς ὁρισμοὺς ἐν τῷ 991 

οὕτως μετιέναι ταύτας ὡς μέλλει εἰπεῖν. πῶς μέντοι δειχνύουσιν 

οἱ περὶ τὸν [Ιλάτωνα τοὺς ὁρισμοὺς ἐκ τῶν διαιρέσεων, εἴρηται πρό- 
τερον. χρήσιμοι δ᾽ ἂν etev al διαιρέσεις οὕτως πρὸς τὸ συλλο- 10 

8 γίσασϑαι χαὶ συνάξαι τὰ μέρη τὰ ἐν τῷ τί ἐστιν, ἤγουν ἐξ ὦν ὃ Gpr- 

σμὸς σύγχειται" ὁ γὰρ ὁρισμὸς ἐχ γένους καὶ διαφορῶν: αὗται δὲ ἐχ τῆς 
διαιρέσεως εὑρίσχονται. 

p. 96028 Καίτοι δόξειεν ἂν οὐδέν. 

Ab) 

indy τὸ χρήσιμον τῆς διαιρέσεως διασύρει πάλιν tov [lhatwva ὡς 

10 λέγοντα διὰ τῆς διαιρέσεως συλλογίζεσθαι χαὶ ἀποδειχνύειν τὰ μέρη τοῦ 15 

ὁρισμοῦ τὰ ἐν τοῖς ὁριστοῖς ϑεωρούμενα. χαίτοι δόξειεν ἂν ἣ διαί- 

pects οὐδὲν συλλογιστιχῶς ἀποδειχνύειν τὰ μέρη τοῦ ὁρισμοῦ ὑπάρχειν τοῖς 
΄ - ΝΣ > al \ > ya \ ΄ σῚ»ν"ν ΄ ΄ e 

Optotots, ἀλλ΄ αἰτεῖσϑαι τὸ ἐν ἀρχῇ xual λαμβάνειν εὐθὺς ἁπάντα ὡς 
΄ \ re 2D ~ eee ” ~ 

ὁμολογούμενα, ὥσπερ xat εἰ ἐξ ἀρχῆς ἐλάμβανέ τις αὐτὰ ἄνευ διαι- 
>) 

ὃ 15 ρέσεως᾽ ὡς γὰρ οὗτος οὐχ ἀποδειχνύει, οὐδ᾽ ἐχεῖνος. 

Ρ.96080 Διαφέρει δέ τι τὸ πρῶτον χαὶ ὕστερον. 

᾿Ενταῦϑα λέγει τὸ χρήσιμον τῆς διαιρέσεως. πρῶτον λέγει τὰς 
Q / a ΜΞ ‘ = ἊΝ cr al 4 ’ ΄ A 

χαϑόλου διαφορὰς τὰς περιεχούσας, ὕστερον δὲ τὰς περιεχομένας, ὡς τὸ 

λογιχὸν περιέχει τὸ ϑνητὸν χαὶ τὸ πεζὸν τὸ δίπουν. συμβάλλεται οὖν ἢ 
ΝΠ ~ ~ a ~ ~ 

20 διαίρεσις εἰς τὸ εἰδέναι ποῖαι τῶν διαφορῶν εἰσι χαϑολιχώτεραι χαὶ ποῖαι 
> ~ ΄ ~ > ~ 5 , ε , - 

μεριχώτεραι, ἵν εὐτάχτως ἐν τῷ ὁρισμῷ πρῶται λαμβάνωνται αἱ χαϑόλου 2 
‘ 

\ ~ ΄ ΄ a , ase: » 

“καὶ μετὰ ταῦτα αἱ μεριχαί, οὐ μιχρὰ γὰρ διαφορά ἐστι τὸ (οὐχ) ὡς ἔτυχε 

λαμβάνειν ἄλλην υὲν τῶν χατηγορουμένων διαφορῶν πρώτην ἄλλην δ᾽ 
" mx aye \ Vv C r ~ - a? Ἃ “ > 

SY ELT WY TOV ανϑρωπον - ον 4 {L500 OLTODY χαλως [ὩΣ τ a> 

“τ o 

25 eloyjxev’ ὁ δὲ εἰπὼν δίπουν ζῷον ἥμερον ἀδιανόητα eloyxe δίδωσι γὰρ 

ὑπόνοιαν νοεῖν, ὅτι εἰσί τινα δίποδα ἃ ζῷα οὐχ εἰσίν. ἀεὶ γὰρ at ὃδευ- 
, 4 > ~ 

τέρως χείμεναι διαφοραὶ μεριχεύουσι τὰς πρώτας χειμένας" οἷον τῷ ζῴῳ 
Αγ) dont ἤν e ~ ¢ ~ ὍὉ ‘ > , - > \ > λογικῷ προστεϑεῖσα ἢ tod ὕνητοῦ διαφορὰ ἐμερίχευσε τοῦτο. ἐπεὶ οὖν 30 

\ 

ual τὸ δίπουν πρόχειται τοῦ ζῴου, Goxet χαϑολιχώτερον εἶναι τούτου. 

My a a on < . 80 p.96b32 Et γὰρ ἅπαν ἐχ δύο 

7. , ~ \ , (Abe \ 
Εἰπιχείρημα ἐκ tod ἥττονος. χαὶ φησίν: ef γὰρ ὁ ὁρισμὸς σύγχειται 

2 αὐτὰς C ὃ τὸν OM. a 11 post ἂν add. οὐδέν a 18 λαβεῖν ἃ 

13. 14 ἁπάντων, ἤγουν ὁμολογουμένως a 14 zai om. ἃ 22 τὸ---ἔτυχε om. a 

oby addidi 23 λαβεῖν a 23. 24 ἄλλην --- ὑστέραν mrg. E 26 νοεῖν om. a 
26.27 δεύτερον a 27 πρώτως F: προτέρας a 80 ante Ei add. els τὸ αὐτό a 

26* 
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dx δύο τινῶν μερῶν, ἤγουν γένους χαὶ μιᾶς διαφορᾶς, (xat) οὐ δύναται ἣ 92r 

διαίρεσις ἐξ ἀποδείξεως ταῦτα λαβεῖν, ἀλλ᾽ αἰτεῖται τὸ ἐν ἀρχῇ λαμβά- 
νουσα ταῦτα ὡς ὁμολογούμενα, πολλῷ μᾶλλον, εἰ πολλὰ ἦσαν τὰ μέρη τοῦ 

δρισμοῦ, οὐχ ἂν ee ak ἀποδειχτιχῶς ταῦτα ae χαὶ διὰ συλλογισμοῦ. 

5 Εἰς τὸ αὐτό. γὰρ ἅπαν, ἤγουν εἰ γὰρ ἅπας ὁρισμὸς ἐχ δύο 

τινῶν μερῶν Bee οἷον τὸ ζῷον ἥμερον δίπουν, χαὶ τὸ μὲν ζῷον 

ἥμερον ληπτέον ὡς ἕν τι, ἤγουν ὡς γένος ἀνώνυμον, τὸ ᾿ὃὲ δίπουν. ὡς 
διαφοράν. χαὶ πάλιν ἐχ τούτου, ἤγουν ἐκ τοῦ ὡς γένους ληφϑέντος, 

τοῦ ζῴου ἡμέρου, χαὶ μιᾶς διαφορᾶς, τοῦ δίποδος, συνίσταται ὃ δρισμὸς 80 

10 τοῦ ἀνϑρώπου. 

p. 9008 Ἢ ὁδτιδήποτέ ἐστι τὸ ἕν γινόμενον. 

ΓΗγουν εἴτε ἑτέρου τινὸς δριστοῦ ἀναγχαῖον αἰτεῖσϑαι τὸ ἐν apy7 

τὸν διαλεγόμενον, ἤγουν τὸν ἀπὸ τῆς διαιρέσεως ταῦτα λαμβάνοντα. 
=e 

15 "Ett χρησιμεύει ἐ διαίρεσις πρὸς τὸ μηδέν τι παραλεῖψαι ἀπὸ τῶν 40 

διαφορῶν τῶν ἐν τῷ τί ἐστιν, ἤγουν τῶν συντελουσῶν εἰς τὸν ὁρισμόν. 

Οὕτω μόνως, ἤγουν ἀπὸ τῆς διαιρέσεως. 

p.96>36 Ὅταν yap τὸ πρῶτον ληφϑῇ γένος. 

Πρῶτον fives λάβε τὸ ζῷον ἄνευ διαφορᾶς ἐχφερόμενον. τὸ δὲ 
\ 

20 μετὰ διαφορᾶς exo oe pera ὡς τὸ ζῷον pepo, πρῶτον γένος οὐχ ἔστι 
ἰ 

διὰ τὸ ἀνάγεσϑαι αὐτὸ ὑπὸ τὸ ἁπλῶς ζῷον. οἷον τοῦ χύραχος οὐ πρῶτον 

Ἰένος ἐστὶ τὸ ζῷον πτηνὸν ἀλλὰ τὸ ζῷον, οὐδὲ τοῦ ἀνθρώπου τὸ ζῷον 

λογιχὸν ἀλλὰ τὸ ζῷον. ἐνταῦϑα δὲ μέλλει παραδοῦναι, πῶς dy σχοίημεν " is 
ἡινώσχειν εἰ 6 i χατέλειψε διαφοράν, χαὶ φησίν: εἰ μὲν hyo 59%, TO 50 

τῷ or πρῶτον γένος ἐν τῇ διαιρέσει, ἤγουν τὸ ζῷον, xat διαιρεθῇ εἰς τὰς προσ- 

eyets διαφοράς, τὸ πεζόν, τὸ πτηνὸν xal τὸ νηχτόν, ἀνάγκη πάντα τὰ 

εἴδη τοῦ ζῴου εἰς ἕν τούτων ἐμπίπτειν. εἰ 68 οὐ λάβῃς ταύτας τὰς δια- 

SG Φ 
a2) 
Q- ΓΑῚ 

~ @ 

< aie 
“Sr 

o = ©, 
we ι ΞΕ » Papa don ΒΑ, Cent = ‘ 

τὰς χαὶ προσεχεῖς οὔσας τοῦ Cwov GAA ἑτέρας τινὰς 

ιαφορᾶς, αἱ ὑπ ΠΝ οὐχ εἰσὶν ἀλλά τινος τῶν προσεχῶν διαφορῶν τοῦ 

ΨῈ 2 - Ἐς ° Cc ω» Φ ς»- ~ o Se 

, ‘ a ΄ 

εσοῦνται τὰ εἴδη πάντα τοῦ ζῴου εἰς ταύτας τὰς διαφορᾶς. 
\ 

epov | χαὶ εἰς τὸ σχιζόπτερον, 927 
- 
Q- 

cs) 
on —4 R - 

oO 
[0] φ = a or iN -Ε; ° τ [0] ov ΓΔῚ a oO- Oo. bd Os A 

> 

ι 

οὗ πᾶν εἶδος τοῦ ζῴου εἰς ταύτας ἐμπέσῃ" ὃ γὰρ ἄνϑρωπος χαὶ ὁ ἵππος 
» ς 4 , >) » , \ a* σ \ ΄ , αἱ 

Ste δλόπτερά εἰσιν οὔτε σχιζόπτερα. χαὶ δῆλον ὅτι τὸ δλόπτερον χαὶ 
Ld > IN ~~. > \ ~ ῃ 53533 ~ ~ ΓΟ Te 

σχιζόπτερον οὐχ εἰσὶ προσεχεῖς διαφοραὶ tod Cov ἀλλὰ τοῦ πτηνοῦ. ὁλό- 

1 τινῶν om. ἃ ἤγουν --θ μερῶν om. ἃ zat alt. addidi cf. p. 416.23. 24 

8 γένους scripsi: γένος libri 12 ἕτερόν a τὸ CEF: τί ἃ 18 lemma a: 

om. CEF 20 ws om. a 21 ὑπὸ τὸ om. a 22 τὸ ζῶον tert. a: om. CEF 

24 διαφορὰς a pir, Ὁ 26 ee πεζὸν add. zat a νυχτὸν a 27 λάβοις a 

31 yap scripsi: δὲ libri 32 fort. πᾶν (av) — ἐμπέσοι 34 προσεχεῖς om. C 
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ΝᾺ ΄ “ \ ¢ ΄ ra ‘> ” \ , ε πτερὰ δὲ λέγεται 7 τὰ ὑμενόπτερα. ὡς al νυχτε ἰδες, Ἢ τὰ χολεόπτερα. ὡς 92V j ’ | ᾽ 

οἱ τέττιγες χαὶ αἱ μυῖαι. 
> \ Ce ΤΣ σ " \ ~ ~ ΄ ΣΝ \ ¢ Εἰς τὸ αὐτό. ὅταν yap τὸ πρῶτον ληφϑῇ γένος. ἐὰν μὲν 6 

ὃ - ΄ - ~ ’ ΄ « διαιρῶν λαμβάνῃ οὐ τὰς προσεχεῖς διαφορὰς τοῦ ζῴου ἀλλά τινας τῶν ὃ 
διαιρέσεων τῶν χάτωϑεν, ἤγουν τινὰς τῶν διαφορῶν τῶν ἐχ τῆς διαι- 

΄ 

ἔσεως ἐφευρεϑεισῶν χαὶ cizeaed οὐσῶν τῶν προσεχῶς διαφορῶν τοῦ ζῴου, oO 

Φ tat εἰσι τὸ δὁλόπτερον χαὶ σχιζόπτερον, οὐχ ἅπαν εἶδος τοῦ ζῴου 

ἐμπεσεῖται εἰς ταῦτα, ἀλλὰ πάντα τὰ πτηνὰ ζῷα ἐμπίπτουσιν εἰς ταύτας 
τὰς διαφοράς" τοῦ γὰρ πτηνοῦ ζῴου εἰσὶ διαφοραὶ αὖται, οὐ τοῦ ζῴου 

10 Πρώτη δὲ καὶ προσεχὴς διαφορά ἐστι τοῦ ζῴου εἰς ἣν ἐμπίπτει 
πάντα τὰ εἴδη τοῦ ζῴου. σημειωτέον δὲ ὅτι ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν ᾿ διαφοράς εἶπε 10 
᾿διαφοράν᾽ " πᾶν γὰρ γένος εἰς δύο διαφορὰς τοὐλάχιστον διαιρεῖται. ὁμοίως 
δὲ χαὶ ἐπὶ ἑχάστου τῶν ἄλλων ἔλαβεν εἰς cause, τῆς ees 
τοῦ γένους τὸ ζῷον, καὶ φησίν" ef δὲ βούλει, λάβε χαὶ ἔτ τερόν τι eyes εἴτε 

15 ἐχτὸς τοῦ ζῴου ϑεωρούμενον εἴτε ἐντός. ἐχτὸς μὲν τοῦ ζῴου ἐστὶ γένος τὸ 
ἄψυχον ἣ τὸ φυτὸν τὸ ἀντι mipmpe νον τῷ ζῴῳ: ἔμψυχα yap τὰ φυτά, 
ἀναίσϑητα δέ. γένος δὲ ὕπ᾽ αὐτὸ τὸ ζῷον ἀναγόμενον λάβε τὴν ὄρνιϑα. 16 
οἷον οὖν λάβῃς γένος, εἰ μὲν διαιρήσεις αὐτὸ εἰς τὰς προσεχεῖς αὐτῷ δια- 

» > ~ 5 > ΄ > \ φοράς, πάντα ta ὑπ᾽ αὐτὸ εἴδη ἐμπεσοῦνται εἰς αὐτάς: ef δὲ εἰς τὰς 
20 προσεχεῖς οὐ διαιρήσεις ἀλλ᾽ εἰς ἔτ τος aes χάτωϑεν odoas τῶν προσ- 

εχῶν, οὐχ ἐμπεσοῦνται τὰ ὑπ᾽ αὐτὸ εἴδη εἰς αὐτάς. 
Οὕτως μὲν οὖν βαδίζων, ἤγουν τούτῳ τῷ κανόνι χρώμενος ἐν τῷ 

τ ἔχεις ἐξ αὐτοῦ γνῶναι Ὁ BETES τινας τῶν προσεχῶν διαφορῶν 
τοῦ γένους. ἄλλως δὲ διαιρῶν χαὶ οὐ χατὰ τὸν χανόνα τοῦτον ἐξ ἀνάγχης 

τῷ or 
,’ ‘ . 4 δ 5 la σ / ! 

παραλείψεις τὰς διαφοράς, xat οὐ συνήσεις ὅτι παρέλειψας. 

\ 

.97a6 Οὐδὲν δὲ δεῖ τὸν δριζόμενον xat Brat ούμενον. Ρ 

~ ΄ 3 ~ \ / 9g) ὯΝ 9 , ΄ 

Τοῦτο λέγει ἀναιρῶν τοὺς λόγους δι᾿ ὧν ἐπεχείρει ὁ Σπεύσιππος 

on ἀναιρῆσαι χαὶ τὴν διαίρεσιν καὶ τοὺς ὁρισμούς. ἐπεχείρει γὰρ οὗτος ὃει- 2 
χνύειν, ὡς οὐχ ἔστιν ἀποδοῦναι ὁρισμόν τινος, λέγων ὡς ὁ ϑέλων δι᾽ ὅὄρι- 

80 σμοῦ παραστῆσαι τὴν φύσιν τοῦ ἀνθρώπου ἢ τοῦ ἵππου ἣ ἄλλου τινὸς 
ὀφείλει γινώσχειν πάντα τὰ ὄντα χαὶ τὰς διαφορὰς αὐτῶν xa ἃς διαφέ- 

ρουσιν ἀλλήλων" οὕτως γὰρ παρίσταται ἣ φύσις τοῦ ἀνθρώπου ἣ τοῦ ἵππου 
ἢ ἄλλου τινὸς ἐν τῷ χωρίζεσϑαι τῶν ἄλλων πάντων. τὸ δὲ ον μενον 
διά τινων διαφορῶν δεῖ χωρίζεσϑαι. ἐπεὶ δὲ ἀδύνατον πάντα τὰ ὄντα 

ν 

1 χολεόπτερα scripsi: χολλόπτερα CEF: χαλλόπτ oe a 2 μαῖαι a 3 γὰρ CEF: 
δὲ a 4 post προσεχεῖς add. μὲν a 9 post εἰσὶ ras. E 10 δὲ om. a 

13 δὲ om. a τῆς διαρέσεως mrg. E! 14 δὲ om. © 18 fort οἷον (ἂν) 
λάβοις Ea αὐτὸ εἰς Om. a 19 eis alt. om. a 20 χάτωϑεν CEF: χάτω 
μὲν a 21 els αὐτάς seripsi: εἰς αὐτά CEF: ἐρωτᾷ a 22 βαδίζοντι a Arist. 

24 τοῦτο a 25 παραλήψεις a τὰς delendum aut τινὰς scribendum censeo 

27 λέγειν a ‘peteyelpet a 28 οὕτω a 29 ante ὡς prius add. χαὶ a 
30 τοῦ ἵππου ἢ a: om. CEF 33 τῷ δὴ ἃ 
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10 

20 

ws on 

~ 

τινώσχειν ἢ τὰς διαφορὰς αὐτῶν, λοιπὸν δι᾿ δρισμοῦ παραστῆσαί τι 92¥ 

ἀδύνατον. 

>) 

p.9789 "Ἄνευ δὲ τῶν διαφορῶν οὐχ εἶναι. 
x 

"Hyovy οὐχ ἔστ: 63 δυνατόν τινα εἰδέναι Zxactoy ὁριστὸν μὴ εἰδότα 
-- > ΄ ~ » 5 ΄ 

τὰς διαφορὰς ual’ ἃς διαφέρει τῶν ἄλλων παντων. 

¥ > x ¥ nal pte fi > ‘ >? > > ΄ © 7 ~ = 

Hyovv εἰ μὴ ἔστι τις διαφορὰ δι’ ἧς διαφέρει ὃ Θεαίτητος τοῦ % 

Δίωνος. ἔσονται ἄρα χαὶ duow ταὐτὰ χαὶ οἱ αὐτοί. ἢ εἰ βούλει, λάβε 
i vy ae i ? 

ἵππον χαὶ βοῦν εἰς παράδειγμα. τῶν ὃὲ ἑτέρων πραγμάτων, ws λίϑου χαὶ 
> >: ‘ τον Wen?) bb i ee > ΄ 

ἀνθρώπου, εἰσὶ χαὶ διαφοραὶ ual ἃς ἀπ΄ ἀλλήλων διαχέχρινται. 
~ ~ ~ , 

[Πρῶτα λέγοντα: τὰ εἴδη τὰ εἰδιχώτατα, ὃ ἐπελαϑόμεϑα ἐξηγήσασϑαι 40 
- - > ΄ gf a eS=a" ~ Q? σα ae. ας 5 

cy τῷ οἴξιῷ TOTW, οἷοτι GO ἀπὸ τῶν “wav ἕἔχαστα ἀνιὼν ETL τὰ i 
~ , =n a ——_ ΒΕΓ ἢ > τ ΩΣ: = Q ’ 

ιοιχώτατα εἰοῦ RATAVTA, εἰ οὔ τῶς προράᾶϊνξι R ~~ R Cc 95 el 
ro 

et =) < Π =~ “ et 2 oO 

Fi Ποῶτ Σιν τα Ὁ Ξ ae Says 
Ρ. 97411 ρῶτον BEY οὔῦν τοῦτο φεῦόθος. 

διαιρῶν ἀνάγχην ἔχε = 
ἢ i 

΄ 
‘ 

΄ ΄ ΄ στιν σὲ > ΄ > x ΄ = 

γινῶσαχξιν παντὰα τὰ οντα χα! χατὰ τε αλλήλῶν GLAS 2395 οΌσιν εἰ γὰρ ο Opt- 45 

, ~ > . ΄ - »᾿ - ΄ Ἁ 

συὺς Jeo fot τὸ TOAyUA ἀπὸ παντῶν τῶν ὄντων. ἀνάγκη γινώσχξιν τον 

= τ. SALA τς ἘΞ QF Bae aioe = = ἐν τ σῖν 

OLOOLLOUSYOY τας WAOVOTS x2 AS ξχαστον τῶν SYTWY =< TEG0¥ τοῦ OG τοῖ 
᾿ τ᾽ ᾿ . 

> ~ x > ΄ " - ΄ > ἘΝῚ τ δ mgt anton > 

EGtL" TAY YAO τὸ οἴαῴξρον τινος Ξξτξοὸὺν εστιν εἐχεινῦῦ. χὰαὲξ πο τον μεν 

ns > ~ x > ~ ΄ 

L τοῦτον Yeveousvayv ὡς αγνοοῦντα τὰ τὴς οἰαφόραᾶς σηθαινομξεναν 
τ 

‘ 

. ~ » τ ᾿ = , ΄ 55 3 

ov γὰρ = πασᾶν διαφορὰν ξΞτερὰ χρίνονται Stvae τὰ πραματα αλλα 
ry 

ν ΄ ᾿ > > > ΄ » x ΄ vr ray ae oe Ca "»- 

χατὰα μονὰς τας OUGIWOELS. οἷον 9 ἀνϑρωπος χαὶ O ἵππος εἰσιν ξΞτερα ως 50 

᾿ 5 73 >] ΓΣ a ~ > , i>) a δ ἡ ΄ Θ: ΄ὕ =. 

διατξρο ντα αλλήλο ν GUGLMOHEG! οἰαφοραῖις" GLASSEN Ὁ) LAAT AY 0 Ὅξαιτητος 

x ΄ ΄» [1 ΄σ ἢ " κ ΄ ΣΝ . x x 4 > 

χαὶ ὁ Δίων, χαϑὸ 6 μὲν λευχὸς 6 GE μέλας, ἢ G μὲν φαλαχρὸς ὁ GE χο- 
x e > Ω 4 Ld 

ν ἀλλὰ οἱ αὐτο! τῷ ElGel” συμβερήηχοτα Yap 

> πὰ . o,f ᾿ > ΄ τ . ~ ΄ 

30 p.97214 Εἶτα ὅταν λάβῃ τὰ ἀντιχειμενα xat τὴν ὀιαφορᾶν. 93° 

-- 5» ΄ > Ἂ ate ΟΣ ὁ 

Τοῦτο ἐπιχείρημα ἔστι ἀνατοεπτιχῶν τοῦ λύγου τοῦ Διπευσίπποῦ λξγοντος 

4 δὲ om. ἃ 8 zat ἄμφω om. C 10 zat om. a ax om. a 

διακέχοιται ΔΕ 11 ante πρῶτα add. lemma πρῶτον μὲν οὖν --- χαϑ᾿ αὑτά a 

11—14 πρῶτα --- τούτων, quae ad p. 96516 videntur pertinere, delevi aa ἔπελα. 

ϑόμεϑα seripsi: ἐπελαβόμεϑα libri 14 ὑπεραίνω a 18 ἀναιρῶν a 19 πάντα 

τονώσαειν a 21 ὁρισμοῦ a 25 post μόνας add. εἶναι a 26 διαφέρουσι δ᾽ 

seripsi: διαφέρουσιν libri 28 
r a 29 χαϑὸ a 30 ca EFa Arist.: τις C oe o 
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ὡς avayxy τὸν ὁριζόμενον εἰδέναι πάντα τὰ ὄντα χαὶ τὰς τούτων διαφορὰς 98 τ 

xa} ἃς διαφέρουσι τοῦ ὁριστοῦ. ἀντιχείμενα λέγει τὰς ἀντιχειμένας δια- 

φορὰς χαϑ᾽ ἃς διαιρεῖται τὸ ζῷον, ἤγουν τὸ λογιχὸν χαὶ τὸ ἅλοϊον. ὦνό- 
x ~ > c ~ 5.9» > > ΄ ae Ψ v 

pase δὲ ταῦτα χαὶ διαφορὰν ἑνιχῶς ἀλλ᾽ οὐχὶ διαφοράς, διότι χαὶ ἄμφω 

8 ὑπὸ τὴν διαφορὰν ἀνάγονται. χαὶ ὥσπερ 7 χατάφασις χαὶ ἢ ἀπόφασις αἱ 
~ τ᾿ Ἁ alr ΄ > 5 ? Vv 

ἀντιφατιχῶς avtixetusvar, ef xat δύο εἰσίν, ἀλλ᾽ οὖν ἕν ὄνομα ἔχουσι 

τὸ χαλεῖσϑαι ἀντίφασις. οὕτως οἱ δύο ὅροι οἱ ἀντιχείμενοι, ἤγουν τὸ λογιχὸν 

χαὶ τὸ ἄλογον. ἑνὶ ὀνόματι διαφορὰ λέγεται ὡς ὑπὸ ταύτην ἀναγόμενοι. 
~ > εἶτα ὅταν λάβῃ τις τὸ γένος χαὶ διαιρῇ τοῦτο εἰς ἀντιχείμενα, ἃ χαὶ ὰ 

μπίπτειν ἐνταῦϑα 

ἢ ἐνταῦϑα, ἤγουν 7% ὑπὸ τὸ λογιχὸν ἢ ὑπὸ τὸ ἄλογον. χαὶ λάβῃ τὸ 

ζητούμενον, ἤγουν τὸ προχείμενον εἰς τὸ ὁρισϑῆναι, ἐν ϑατέρῳ εἶναι, 
ἤγουν ὑπὸ τὸ λογιχόν, χαὶ τοῦτο, ἤγουν ὅτι ὃ ἀνϑρωπός ἐστι λογιχός, 

γινώσχῃ ἀχριβῶς συλλογιζόμενος οὕτως “6 ἄνθρωπος τέχνας ual ἐπι- 
i 

15 στήμας ἐπιτηδεύετα', πᾶς ὃ 56 Soa ς τέχνας χαὶ cones es 

οὐ 

to Θ oo 

ιῷ 

ἄνϑρωπος ἄρα hoytxds’, 
εἰδέναι εἴτε χαὶ μή, ἐπὶ τίν 
v x X \ ἤχουν τὸ λογιχὸν xat ἄλογον, ϑεωροῦνται. οἷον εἰ μέλλων eps τὸν 
ἄνϑρωπον λάβῃς ὅτι ἐστὶ ae πᾶν 6 ζῷον 7 λογιχὸν 7% ἄλογον, λάβῃς 

τὸν ἀνϑρωπον εἶναι λογιχόν, eee ἐστι TO γινώσχειν εἰ χαὶ πάντα 
΄ eal 4 

mtet ἢ ὑπὸ τὸ ἄλογον. 

\ - 
= 

‘ 
a 

Ὺ Ἃ € x A \ > 

οντα ἢ ὑπὸ τὸ λογιχὸν ἐμπ A 

p.97818 Φανερὸν γὰρ ὅτι ἐὰν οὕτω βαδίζων, 

Ὺ \ ~ > , , νι 5 ~ - \ x 
Ηγουν διὰ τῆς διαιρέσεως χατερχόμενος χαὶ διαιρῶν αὖϑις τὸ λογιχὸν 

εἰς τὸ ὕνητὸν χαὶ ἀϑαάνατον χαὶ τὸ ϑνητὸν εἰς τὸ νοῦ χαὶ ἐπιστήμης 
Ἁ Ἁ > > 5 (δεχτιχὸν χαὶ τὸ μὴ δεχτιχὸν vod χαὶ ἐπιστήμης), χαταντήσῃς εἰς τοιαῦτα 

, s ~ ar ~ 

ὧν υηχέτι ἐστὶ διαφορά, ἤγουν ὅπερ od δύναται διαιρεθῆναι εἰς ἑτέρας 
᾿ o* διαφοράς. οἷόν ἐστι TO νοῦ χαὶ ἐπιστήμης δεχτιχόν, ἕξεις ἐχ τῶν διαιρεϑεισῶν 

ὃ x ΄ ~ 

oe. ἐπισυνάξαι τὸν λόγον χαὶ τὸν ὁρισμὸν τῆς προχειμένης οὐσίας 

80 p.97819 Τὸ δ᾽ ἅπαν ἐμπίπτειν εἰς τὴν διαίρεσιν. 
’ ΄ Ἁ , ~ r > 

Ἀναιρήσας τὰ ἐπιχειρήματα τοῦ Σπευσίππου, δι᾽ ὧν οὗτος χατεσχ 
- ~ » 5 

μὴ εἶναι δρισμὸν μήτε διαίρεσιν, ἐπειδὴ χαὶ αὐτὸς ἐχ διαιρέσεως 
ι ‘ 

4 

πισυνάγεσϑαι τοὺς ὁρισμούς, ἣν αὐτὸς διέσυρε λέγων μὴ ἐξ ἀνάγχης ex 

ιαιρέσεως συνάγεσϑαι τ 

10 

15 

3.4 χαϑ᾽ --- διαφορὰν om. a 7 οὕτω xat οἱ a 8 immo λέγονται ἀναγόμενα ἃ 

10 πίπτειν ἃ 11 ἣ ἐνταῦϑα om. ἃ ἣ alt. om. ἃ ὑπὸ alt. om. ἃ 
12 προχείμενον] zp in ras. E 13 6 om. a 16 od om. a αὐτῷ 

CEF: ἐν τῷ a 19 λάβοις utrobique E 90 τὸ om. ἃ 21 ἢ prius om. ἃ 

ὑπὸ τὸ alt. om. a 22 ἂν ἃ Arist. 24 χαὶ ἀϑάνατον --- ϑνητὸν om. a 

ace addidi χαταντήσεις 8 26 μή ἃ 31 πευσίππου E 

χατεσχεύαζεν οὗτος Ὁ 88 διέσυρε] p. 96528 sq. 

25 δεχτι- 
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on 

10 

30 

ta 

9 

po 

16 

2.3 ὡς --- ἄνωϑεν om. a 3 ἄνωϑεν] p. 49,4 sq. ϑεραπεύσῃ a 5 6 yap 

6 

\ € 

ἵνα uy τις διασύρῃ αὐτὸν ὡς τοῖς αὐτοῖς περιπίπτοντα χαὶ αἰτούμενον τὸ 93r 
> > Ἐπ ΚΑῚ . Le ὌΝΟΝ: ἈΦ ΕΣ να’ en toe y 

ἐν ἀρχῇ ἐν τῷ συνάγειν τὰ μέρη τοῦ δρισμοῦ Ex τῆς διαιρέσεως, ὡς εἰπομεν 
wv ΄ ΄ \ / . ~ ~ 

dvudev, thy ὑπόνοιαν ταύτην ϑεραπεύει. χαὶ λέγει μὴ τὸ ἐν ἀρχῇ αἰτεῖσϑαι 
[4 

τὸν λέγοντα τὸν ἄνϑρωπον 7 ὑπὸ τὸ λογιχὸν ἀνάγεσθαι ἢ ὑπὸ τὸ ἄλογον" ἀλλὰ 

μὴν λογικός ἐστιν: ἐξ ἀνάγχης ap ὁ ἄνϑρωπος ὑπὸ ϑάτερον τούτων ἐμπίπτει. 
‘ 

~ > 

\ ὰ 
Ἅ. 3 > , 5 7 ~ c b) , , 

ὅτι δὲ τὸ ἐξ ἀνάγχης ἐν τούτῳ ϑεωρεῖται, δῆλον" at αντιχείμεναι διαφοραί, 

τὸ λογιχὸν χαὶ τὸ ἄλογον, ἰσοδυναμοῦσι ταῖς ἀντιφατιχῶς 4 ἀντιχειμέναις" 

ταὐτὸν γάρ ἐστι τὸ λέγειν λογικὸν χαὶ οὐ λογικόν. εἰ γοῦν. ἐπὶ τῶν ἀντι: 
~ > , = or , > ΤΥ 7) 4 PEIN Κα 

φατιχῶς ἀντιχειμένων ἐξ ἀνάγχης ϑάτερον ἀχηϑεύει ἐπὶ ἑκάστου τῶν ὄντων, 

λοιπὸν. ἄρα χαὶ ἐπὶ τῶν ἀντιχειμένων διαφορῶν ἔχαστον τῶν ὄντων ὑπὸ 
~ ay > > ΄ v > 

ϑάτερον τούτων πεσεῖται. τὸ δὲ Boa ἐξ ἀνάγκης οὐχ ἔστιν. αἴτημα δὲ 
΄ 

λέγεται ὃ οὐ γινώσχει ὃ μαϑη τευόμενος οἴχοϑεν, ἀλλὰ ἀχούει νῦν πρώτως 
i | f 

) 

\ 

τοῦ διδασχάλου τοῦτο λέγοντος. οἷον τὸ 7 ψυχὴ αὐτοχίνητος᾽ " αἰτήσεται γὰρ 

τὸν διδάσχαλον δεῖξαι τοῦτο. χαὶ λοιπὸν χεῖται παρὰ τῇ ἐξουσίᾳ τοῦ 

μαϑητευομένου δέξασϑαι τοῦτο εἴτε χαὶ μή; χαὶ οὐχ ἐξ ἀνάγχης ἔχει τὸ τοῦτο 
te 1 2 ey, »" > ΄ 

δέξασϑαι. εἰχότως δὲ ἄν ἔϑηχε τὸ ὧν wy ἔστι τι μεταξζύ" εἰ jap Eupesa μ.υ 

» 
δ 
> εἰσι τὰ ἀντιχείμενα, οἷον τὸ λευχὸν χαὶ τὸ μέλαν, οὐχ ἐξ ἀνάγκης πᾶν πρᾶγμα 7 

: εν 

ms, ὧν So λευχὸν ἔσται ἢ ushav, ay χεται μηδέτερον τούτων εἶναι ἀλλ᾽ εἶναι ὠχρὸν ἣ 

ραιὸν ἢ ξανϑόν. τὸ ὃὲ εἴπερ υ διαφορὰ ἔσται πρόσχειται. ἵνα δείξ 
is i i ; 

5 1 τς: a ~ wt ΄ ἊΝ 

ὅτι, ἐὰν τὰ ἀντιχείμενα προσεχεῖς διαφοραί εἰσι τοῦ ζῴου, ὡς τὸ πεζόν, πτηνὸν 

ϑάτερον αὐτῶν ἐτοῖν τει ἕχαστον τῶν ὄντων. εἰ τς 

πτερὸν καὶ τὸ σχιζόπτερόν εἰσι τοῦ πτηνοῦ, οὐχ ἐξ ἀνάγκης ἅπαν ζῷον ἣ 
ῃ 

σ 

ὁλύπτερόν ἐστιν ἣ σχιζόπτερον. συντάσσων δὲ οὕτω συμβιβάσεις τὸν λόγον 
-“ εἰπὼν ᾿ἀνάγχη yap ἔσται. τὸ δὲ ἅπαν ἐμπίπτειν εἰς τὴν διαίρεσιν 

' 

κ ων τς ΄ > ΄ 

ντὶ τοῦ ἅπαν ἐμπίπτειν εἰς τὰς ἀντιχειμένας διαφορὰς τὰς ἐχ 
— 
— 

τὶ εὶ f=) < RQ. 

ιαιρέσεως εὑρισχομένας᾽. 

p. 97423 Εἰς δὲ τὸ χατασχευάζειν ὅρον διὰ τῶν ϑέσεων. 

πον - Ἂ > , ~ a Ἁ ~ Qt yak ~ > 

ὑπὶ τινῶν μὲν αντιγράφων MXELTAL OLA TWY VECEWY, ETL τινῶν ὁ @- 

5 5 . a) , 

διὰ τῶν διαιρέσεων" λέγονται γὰρ χαὶ at ἀντιχείμεναι διαφοραὶ ὕϑέσεις, 

ϑὺ ἕχαστον τῶν ὄντων by ἕν αὐτῶν 
~ ἣν (" 

τίϑεται ἀνάγεσϑαι. 
" ~ ~ ΄ ΄ . ΄ ΄ cI , 

Δείξας, πῶς ϑηρᾶται 6 ὁρισμός, χαὶ xata τι raat Ἢ διαίρεσις 
Ἁ ΄ ~ ~ 

’ . , 

εἰς τοὺς ὁρισμούς, νῦν ζητεῖ πῶς πες τι δυνατὸν χατασχευάζειν χαὶ δειχνύειν 

ν 

τερον ἃ: ϑατέρω CEF δὲ in ras. E fort. αἱ (ya) 8 ἐστι om. a 

ἀληϑεύειν a 10 λοιπὸν --- ὄντων om. a 13 τοῦτο] non liquet © 

st to add. εἰ a αἰτεῖται a 15 χαὶ prius om. a οὐχ om. Εἰ 

40 

45 

τι om. a Arist. 19 διαφορὰ ἔσται a Arist.: διαφοραὶ CEF πρόσχειται 
iy 

seripsi: πρόχειται libri 20 ὅτι om. a 21 αὐτῶν om. a 23 καὶ τὸ 

CEF: ἣ ἃ 23. 24 εἰσι --- σχιζόπτερον om. ἃ 24 δὲ om. ἃ 

26 
29 

2 

ἀντιχειμένας] ἀντι in ras. E 28 ϑέσεων CEF: διαιρέσεων a Ar 

μὲν CEF: yap a 

5 δὲ om. a 

ist 



PHILOPONI IN ANALYT. POST. II 13 [Arist. p. 97423. 26] 409 

\ ia A » Ν > , σ΄ , v " , , ~ 

τὸν ὁρισμὸν ἔχειν τὸ ἀνεπίληπτον, ἅτε τέλειον ὄντα χαὶ μήτε πλέον τοῦ 

δέοντος ἔχοντά τι μήτε ἐλλεῖπον. εἶπε δὲ χατασχευάζειν χαὶ οὐ “ συλλο- 
- Lb ad pre Wel ee) ae ) Ὅν ΄ A i) γίζεσϑαι᾽ ἣ ᾿ἀποδειχνύειν᾽, elxotws* οὐ jap πᾶς ὁ χατασχευάζων τι διὰ συλ- 

λογισμοῦ 7 Gt’ ἀποδείξεως τοῦτο κατασκευάζει, ἀλλὰ Diesen ἢ χατασχευὴ 98. 

5 χαὶ ἀπὸ ἀναλύσεως ἣ ἀπὸ διαιρέσεως. ἐπεὶ δὲ οὗτος ἔδειξε τοὺς ἐρισμρες 

μήτε συλλογίζεσϑαι μήτε ἀποδειχνύεσϑαι, ἔϑηχε τὸ κατασχευάζειν. Wa ἐξ 
> , \ v δ᾽ ον € Ν ΄ , δ τὰ \ ~ e ~ 

ἀναλύσεως γὰρ ἔφησεν εὑρίσχεσϑαι tov ὁρισμόν: ἀπὸ γὰρ τῶν δρισυῶν 
- ) ΄ ε ~ ΄ SY ~ ΄ 

τῶν xa? ἕχαστα εὑρίσκονται οἱ δρισμοὶ τῶν εἰδικωτάτων χαὶ ἀπὸ τῶν Opt 

σμῶν τῶν εἰδικωτάτων οἵ δρισμοὶ τῶν γενῶν. 
΄ ~ . ~ , » Ἢ - , a “- ~ 3 a ‘ 

10 To τριῶν δεῖ στοχάζεσϑαι ἀντὶ tod ᾿ τρία det παρατηρεῖν᾽. ἕν μὲν 
τὸ λαμβάνειν ἐν τῷ ὁρισμῷ τὰ χατηγορούμενα χαϊὰ τοῦ. δριστοῦ ἐν ὃ 

a7 » 2 ~ ΄ v ~ ς ρ τῷ τί ἐστιν, ἤγουν οὐσιωδῶς. εἰ δέ τις. εἴπῃ xal μὴν ὁ ὁρισμὸς ex 

διαφορῶν συνίσταται, at G& διαφοραὶ ἐν τῷ δποῖόν τί ἐστι χατηγοροῦνται" 
- > - ΄ - ΄ ~ ~ , ~ ? 

πῶς ἐνταῦϑα λέγει τὰ μέρη τοῦ ὁρισμοῦ ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορεῖσϑαι;᾽, 
\ > ᾿ ἢ ~ ΄ ΄ ind ς S ‘ 

15 ἐροῦμεν πρὸς αὐτὸν ὃ πολλάχις εἰρήχαμεν, ὅτι αἱ διαφοραὶ. συνειλημμέναι 
. ~ / , int ss. 4 , 5 , at 4 

τῷ γένει οὐχέτι εἰσὶ διαφοραὶ ἀλλὰ γένη LVN δεύτερον ὃξ τὸ τάττειν 

τὰ χαϑολιχώτερα πρῶτα, τὰ δὲ μεριχώτερα μετ᾽ αὐτά" οὕτω γὰρ εὐταξία 

ἔσται ἐν τοῖς ee τῶν δρισμῶν. xal τρίτον ὅτι ταῦτα πάντα τὰ ἐν 10 
, τῷ δρισμῷ συλληφϑέντα οὐσιώδη μόνῳ τῷ δριστῷ ἐφαρμόζουσιν. 

x 20 p.97a26 Ἔστι δὲ τούτων ἕν πρῶτον διὰ τοῦ Sdvacdar. 

| , ΄ ΄ ΄ > ‘ > \ ΄ ΄ » 

στεον ὡς τέσσαρα εἰσι τὰ διαλεχτιχὰ προβλήματα" γενιχά, οἷς συν- 
aoe ‘ ξ΄ > Q_~ ΄ 

παάγονται χαὶ at διαφοραί (ἔμαϑες γὰρ ὡς αὗται συλληφϑεῖσαι τῷ τένει 
iy 

δὶς , Ὁ ΄ ΄ 5 \ \ \ οὔχετι διαφοραί εἰσιν ἀλλὰ γένη ἀνώνυμα), δριχά, εἰδιχὰ χαὶ χατὰ ovp- 
, ΄ 

βεβηχός. ἐν γὰρ ταῖς διαλέξεσιν ἢ ἘΠ γένους. ἐστὶν ἢ ζήτησις, οἷον 

to σι 
9 Ix , 

εἰ τοὺς τοῦδε γένος ἐστίν, ἢ περὶ ὅρου ἣ περὶ εἴδους ἣ περὶ συμβεβηχότος. 
>] a7 \ 

χαὶ adtixa χαὶ τόπους χαὶ ΠΣ ἐπιχειρημάτων παρέδωχεν ἰδίᾳ χαὶ 20 

ε 

δὼ 7 \ S a ) ΄ - > ἰδία, περὶ αὐτῶν, dt ὧν τις χατασχευάσει ὅτι τόδε τῷδε συμβέβηχεν, εἰ 
Ν ΄ >] ΄ ” ΄ 

περὶ συμβεβηχότος ἐστὶν ἢ ζήτησις, 7 ὅτι τόδε γένος ἐ στὶ τοῦδε ἣ ὁρισμὸς 
e ~ ~ ~ 

t 
μοὶ ἮΝ ον 5 - , a ~ 

Ἢ εἰῆος. ἐπεὶ δὲ ἐν τοῖς Optounis πρῶτον χεῖται τὸ γένος, δεῖ σε προάπο- 
Ὁ ΄ ΄ 5 = v ~ ~ @ ~ 

30 δειχνύξιν ὅτι γένος ἐστὶ τὸ προηγούμενον τῶν ἄλλων μερῶν τοῦ ὁρισμοῦ 
\ 3 \ ΄ ΄ > ~ 

χαὶ οὐχὶ ὁμώνυμος φωνή. ἔστι δὴ τὸ Ev παρατήρημα ἀπὸ τούτων τῶν 
τὸ 7s τριῶν τὸ χαὶ προταγὲν τῶν ἄλλων διὰ τοῦ δύνασϑαι χατασχευάσαι τὸ 

πρῶτον χείμενον ἐν τῷ ὁρισμῷ, ἤγουν τὸ γένος, ὅτι ὑπάρχει γένος. δείξεις 
s. ~ ~ 4 ~ ὃξ τοῦτο χαὶ διὰ τοῦ γένους, ἤγουν διὰ τῶν ἐπιχειρημάτων δι᾿ ὧν χατα- 2% 

> 

35 σχευάζονται χαὶ δειχνύονται ὅτι ταδε γένη εἰσίν, ὥσπερ ἔστι συλλογίζεσϑαι 

1 τὸ ΟΕΕ: τὸν a 4 ἡ κατασχευὴ om. ἃ 5 ἀπὸ alt. οἴῃ. ἃ 6 ἔϑειχε ἃ 

6.7 ἐξ --- ὁρισμόν om. E 8.9 ἀπὸ --- εἰδιχωτάτων om. a 11 πὸ om. a 

12 εἴποι Ea 14 post τῷ add. ὁποῖον EF 15 πολλάχις} velut p. 400,26 404,1 

19 ληφϑέντα E 21 τὰ om. a 23 immo ἰδικὰ, at ef. vs. 25. 29 

24 λέξεσιν a 26 παρέδωχεν) Topic. I—VII 27.28 τῷδε ---τόδε om. a 

29. 30 προαποδειχνύειν] απὸ superser. C 31 δὴ seripsi: δὲ libri τὸ om. a 

32 διὰ τὸ a 33 δείξεις seripsi cf. ad p. 410,4: δεῖξαι libri 34 γένος E: non 
liquet F 90 τάδε om. in lac. a: ante ὅτι collocaverim 



410 PHILOPONI IN ANALY. POST. II 13 [Arist. p. 97426. 89. 35] 

χαὶ ἀποδειχνύειν ὅτι τόδε συμβέβηχε τῷδε διὰ τῶν ἐπιχειρημάτων τῶν 98ν 
συμβαλλομένων πρὸς τὸ συμβεβηχός, ἤγουν πρὸς ἀπόδειξιν τοῦ συμβεβη- 

χότος. μετὰ γοῦν τὸ δεῖξαι, ὅτι τὸ προηγούμενον ἐν τῷ ὁρισμῷ γένος 

ἐστί, δεῖ σε τάττειν τὰ ἄλλα μέρη αὐτοῦ εὐτάχτως. εὐτάχτως δὲ τάξεις 
ὃ αὐτά, ἐὰν μετὰ τὸ γένος ϑγσεις τὸ πρῶτον τῶν ἄλλων. πρῶτον δέ ἐστι 

τὸ ἑπόμενον πᾶσι τοῖς μετ᾽ ἐχεῖνο χειμένοις. οὐ μέντοι γε δὲ χαὶ ἀνά- 30 

παλιν ἐχεῖνα τούτῳ ἕπονται" τὰ γὰρ χαϑόλου ἕπονται τοῖς μεριχωτέροις, 

οὐ μὴν δὲ τὰ μεριχώτερα τοῖς χαϑόλου. δεύτερον δὲ τάττε τὸ πάλιν 

πρῶτον ὃν χαϑολιχώτερον τῶν μετ᾽ αὐτὸ χαὶ ἑπόμενον αὐτοῖς, οὐ μὴν δὲ 

10 χαὶ τοὐναντίον. χαὶ χατὰ τὴν αὐτὴν μέϑοδον ὁμοίως τάττε τὸ τρίτον χαὶ τ 
\ Zé ΄ SEN Sie , ~ ~ ~ NUS ΄ > ~ τὸ τέταρτον. ὡς ἐπὶ τοῦ Cov λογιχοῦ ὕνητοῦ vod xat ἐπιστήμης δεχτιχοῦ 

μετὰ τὸ γένος, ἤγουν τὸ ζῷον, πρῶτον χεῖται τὸ λογιχὸν ὡς ἑπόμενον τῷ 3 

ὕνητῷ οὐ μέντοι γε δὲ χαὶ τὸ ϑνητὸν ἕπεται αὐτῷ: ὡσαύτως χαὶ τὸ 
Ὁ 

Ἷ 
b) » - - ~ ΄ ᾿ ~ 5 ὑνητὸν ἀχολουϑεῖ τῷ νοῦ χαὶ ἐπιστήμης δεχτιχῷ " οὐ υὴν δὲ χαὶ τοὐναν- 

15 τίον συμβαίνει. 

p. 97932 Καὶ τρίτον τὸ τῶν ἐχομένων. 

ἼἬγουν τὸ πρῶτον τῶν ἐφεξῆς. 

( Ὁ , ~ 

p. 97235 Ὅτι δὲ πάντα ταῦτα. 40 

Τοῦτό ἐστι τὸ τρίτον παρατήρημα. δείξεις δέ, ὅτι ταῦτα πάντα τὰ 

90 μέρη τοῦ ὁρισμοῦ ἐφαρμόζουσι τῷ δριστῷ μόνῳ χαὶ οὐχ ἑτέρῳ τινί, ἐχ 

τοῦ λαβεῖν τὸ πρῶτον, ἤγουν τὸ γένος, χατὰ διαίρεσιν χαὶ διαιρῆσαι 4 

αὐτό (ἔστω δὲ τὸ ζῷον) εἰς τὰς ἀντιχειμένας διαφοράς, εἰς τὸ λογιχὸν χαὶ 

εἰς τὸ ἄλογον. εἶθ᾽ οὕτως εἴπῃς ὅτι ἅπαν πρᾶγμα % τόδε ἐστίν, ἤγουν 
“ -> 

ἢ ζᾷον λογικόν, ἢ τόδε, ἤγουν Cyov ἄλογον, ὑπάρχει δὲ 6 ἄνθρωπος 
> v ~ ΄ \ ΄ ΄ σ - , ~ 

τόδε, ἤγουν ζῷον λογιχόν. χαὶ πάλιν τούτου ὅλου, τοῦ ζῴου λογιχοῦ, τῷ σι 

ΡΊΞΕ \ a ΄ ΩΝ \ » Ὕ ΄ co ze \ Que , 

λάβῃς τὴν διαφοράν, ἤγουν τὰς ἀντιχειμένας διαφοράς, τὸ ϑνητόν φημι 
\ \ 3 ΄ \ v ς - Ἃ - \ C , 5 ~ ~ 

xat τὸ avavatov, χαὶ εἴπῃς πᾶν ἢ ζῷον λογιχὸν ὕνητόν ἐστιν ἢ ζῷον 

λογιχὸν ἀϑαάνατον: 6 δὲ ἀνῦρωπος ζῷον λογιχὸν ὕνητόν ἐστιν᾽. οὐ χαινὸν δὲ 

εἰ τὰς ἀντιχειμένας διαφορὰς ἑνιχῷ ὀνόματι διαφορὰν εἴρηχε. καὶ τοῦτο 

80 δέδειχται ἄνωϑεν. εἶτα λάβε xat τοῦ ϑνητοῦ διαφοράν, τὸ νοῦ χαὶ ἐπι- 
στήμης δεχτιχόν. ἔστη γοῦν ἢ διαίρεσις ἄχρι τούτου: τελευταίαν γάρ 

1 τόδε om. a 4 τάξαι (post δὲ) CFa 5 αὐτά om. EF ϑήσῃς ἃ 

8 τάττει ἃ 10 αὐτὴν τὴν ἃ 11 tod om. ἃ ϑνητοῦ om. C νοῦ om. a 

13 post ὡσαύτως add. δὲ a τὸν (post zat alt.) a 14 δεχτιχοῦ a 

18 δὲ πάντα CEF (Dn): δ᾽ ἅπαντα a Arist. 19 δείξας a 20 ὁρισμῷ a 

21 τὸ alt. om. a 22 εἰς to—26 διαφοράς om. a 23 εἴπης om. EF 

25 post τούτου ras. E 26 λάβης ΟΕ: εἰ λάβοις E 27 εἴποις Ea 

8 a 
27.28 ϑνητόν ἐστιν ἣ ζῷον Aoytxov om. a 28 ἀϑάνατον λογιχὸν F 28, 29 οὐχ 

ἂν δὲ εἰς ἃ 30 ἄνωϑεν] p. 407, 4564. τοῦ Om. a 31 ἔστι a 
yap CEF: γοῦν a 



PHILOPONI IN ANALYT. POST. II 13 [Arist. p. 97235] 411 

onut διαφορὰν τὴν μηχέτι εἰς διαφορὰν ἑτέραν δυναμένην διαιρεϑῆναι, 98ν 

οἷόν ἐστι τὸ νοῦ χαὶ ἐπιστήμης δεχτιχύν. οὕτως ἀπήρτισται ὃ τοῦ ἀνϑρώ- 50 

ποὺ ὁρισμὸς ὡς αὐτῷ μόνῳ ὑπάρχων χαὶ μὴ ἑτέρῳ τινί. χαὶ εἰ μὲν 

haps ὅτι εἰσί twa ζῷα λογιχὰ ϑνητὰ odcers τινὲς αὐτομαϑεῖς, ἤγουν μὴ 

5 ἀπὸ διδασχάλου ἔχουσαι τὰς ἐπιστήμας χαὶ τὰς τέχνας ἀλλ᾽ αὐτοδίδαχτοι 

οὖσαι ὑπὸ τῆς φύσεως, οἷος λέγεται εἶναι ὁ ἹἹπποχένταυρος ἢ ὃ Σάτυρος 

ἢ Πᾶνές τινες (λέγεται δὲ χαὶ παρὰ τοῦ []λάτωνος εὑρεϑῆναι σῶμα Νηρηί- 

dos νεχρὸν ἐρριμμένον), εἰ μὲν οὖν τοιαῦται φύσεις εἰσίν, ἀναγχαίως xpda- 94: 

χειται τῷ | ὁρισμῷ τοῦ ἀνθρώπου τὸ νοῦ χαὶ ἐπιστήμης δεχτιχὸν ἀντιδια- 

10 στέλλον τὸν ἄνϑρωπον ἐχείνων: ὁ γὰρ ἀνϑρωπος ζῷον λογιχὸν ὕνητόν 

ἐστιν, ἀλλ᾽ οὐχὶ αὐτοδίδαχτον ἔχον τὴν τέχνην χαὶ τὴν ἐπιστήμην ἀλλὰ 

παρὰ διδασχάλου ταύτην λαβόν. εἰ δὲ οὐχ εἰσὶ φύσεις τοιαῦται, περισσὸν 

χεῖται ἐν τῷ ὁρισμῷ ἀρχεῖ γὰρ εἰπεῖν τὸν ἄνϑρωπον εἶναι ζῷον λογιχὸν 
ϑνητόν. χαὶ οὕτω μὲν χατασχευάζονται οἱ ὁρισμοὶ τῶν εἰδικωτάτων εἰδῶν. ὅ 
> ry NSS ΨΝ \ » Y> ¢ ΄ Ε a/> , sah ao 

15 ἐπεὶ ὃὲ ἔχομεν xat ἄλλα etdy ὑπάλληλα, παραδίδωσι σοι πῶς χατασχευάσεις 
‘ \ ε \ > ~ τος - LOS Ἂ \ ". Ὁ," 

ς δρισμοὺς αὐτῶν. xal διὰ τοῦτο προσέϑηχε τὸ 7 χαὶ εὐϑὺς 

μετὰ τῆς τελευταίας διαφορᾶς. εἰ γὰρ πρόχειται κατασχευάσαι τὸν 
᾿ς \ ~ , σ 5 \ \ ¢ a ~ ~ 

δρισμὸν tod ζῴου, ὅπερ ἐστὶ τὸ οὐσία ἔμψυχος ΠΟ 3: , δεῖ σε λαβεῖν 

τὸ γένος, ἤγουν τὴν οὐσίαν, χαὶ διαιρῇσαι αὐτὴν εἰς ἔμψυχον χαὶ ἄψυχον 
~ ¢ ~ ~ “ v , “ wv \ a ~ , 

20 χαὶ εἰπεῖν “nav πρᾶγμα ἣ ἔμψυχόν ἐστιν ἢ ἄψυχον, to δὲ ζῷον οὐσία 
Vv , > ) \ , iN) ~ X 5 , \ Vv ic \ ecudoyoc - ᾿ - - ! - a oe ἔμψυχός gore’, χαὶ πάλιν Oratpyoae τὴν οὐσίαν τὴν τοῦ as τ αἰσϑη- 10 

“᾿ \ \ \ > \ > , ~ Qi I= ¢ 4 > τιχὸν χαὶ εἰς τὸ ἀναίσϑητον. πᾶν δὲ 7 αἰσϑητιχόν ἐστιν 7 ἀναίσϑητον" τὸ 
“« SV xx eax “4 Vv 3) ᾿ς ~ \ Ν , eS δὴ as 

δὲ ζῷον οὐσία ἔμψυχος αἰσϑητιχή. εἰ γοῦν xat τὸ αἰσδητιχὸν δύναται 
* ~ 3 τ > αὖϑις διαιρεϑῆναι εἰς τὸ Cwov χαὶ εἰς τὸ ζῳόφυτον, ἀλλὰ Get στῆσαι τὴν 

25 διαίρεσιν ἄχρι τοῦ αἰσϑητιχοῦ ὡς δι᾿ αὐτοῦ ἀπαρτισϑέντος τοῦ ὁρισμοῦ 
wa em o NS > ZC e ΄ \ ~ , »» net 5 , v ! 

τοῦ ζῴου. ὅτι 68 ἀπηοτίσϑη © ὁρισμὸς τοῦ Cwov, ἤγουν τὸ οὐσία ἐυψυ- 
Ὁ ’ ~ \ e , ‘ 

yos αἰσϑητιχή᾽. a) ἐχ τοῦ μὴ διαφέρειν τοῦτο τὸ ὁριστόν, ἴγουν τὸ 

ζῷον. τοῦ συνόλου, ἤγουν τοῦ ᾿ οὐσία ἔμψυχος αἰσϑητιχή᾽, ληφϑέντος αὐτοῦ 
’ ν 

τοῦ ὅλου ξτὰ τῆς τελευταίας ὃιαφο ᾶς τουτέστι τοῦ αἰσϑητιχοῦ. wy 
| ‘ ε | ‘ 

oy < 
a. ~ Y> ANE SY, 3) \ o> > ΄ ΄ " ΄ 

30 διαφέρειν οε τῷ Sloe’, TOUT EOTLY οὐχι OAOS οὗτος ὁ ἡρισμῆς ο τὸ 

>) \ , >) \ ~ , ΄ ἣΝ \,~ \ o Va 334 A , Ἁ 

ϑηϑεὶς ἐπὶ πλέον ἐστὶ τοῦ ζῴου ὡς δηλῶν χαὶ ἕτερα εἴδη, ἀλλὰ μόνον τὸ 

ζῷον δηλοῖ χαὶ οὐ διαφέρει αὐτοῦ, ἤγουν οὐχ ἐπὶ πλέον ἐστὶν αὐτοῦ. 

Δῆλον δὲ ὅτι οὐ πλεῖόν τι πρόσχειται τῷ Optsum, ἤγουν οὐ 
’ ~ ’, ~ 

περιττόν τι χαὶ μὴ συμβαλλόμενον ets τὴν οὐσίαν τοῦ πράγματος (τοιοῦτον 
Fe eee \ 23 Qo 5 ~ ΄ Qn, 2 ~ ε ~ Nai ~ ΄ 

35 ὃξ ἐστι τὸ συμβεβηχός) ἐχ τοῦ παᾶντα λαβεῖν ἐν τῷ δρισμῷ τὰ ἐν τῷ τι 
> v a~ ΄ ~ ~ ~ 

ἐστιν, ἤγουν τὰ οὐσιωδῶς ὑπάρχοντα τῷ δριστῷ: xat πλεῖον τούτων χαὶ 
5 / Μ.' ΞῚ ᾿ 3 

xat ἐπέχεινα οὐχ ἔλαβε συμβεβηχός τι. ἀλλ᾽ οὐδὲ ἀπολείπει τι, ἤγουν 

4 λάβοις EB post ϑνητὰ add. ἤγουν a 5 διδασκαλίας a cas alt. om. Ca 

αὐτοδίδαχκται libri 7 τοῦ Πλάτωνος scripsi ef. vol. XXI 1 p. 206,32: τῶ πλάτωνι libri 

8 ἐρριμένον libri 11 ἀλλ᾽ om. E ταυτοδίδαχτον ἃ ἔχων ἃ 12 λαβών ἃ 

15 χαὶ om. ἃ “ 19 zat prius om. ἃ 22 εἰς τὸ om. Ca ἢ prius om. a 

23 καὶ om. © τί (ante aisd.) a 24 xalom. a an στῆναιῦ cf. p. 410,31 

27. 28 δηλον---αἰσϑητιχή om. a 31 «ai om. a 33 yap a Arist. οὔτε πλεῖον, 

om. tt a Arist. τῷ ὁρισμῷ om. a Arist. 
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ἐλλιπής ἐστιν ὁ δρισμός. ὁ γὰρ ὁρισμὸς ἐχ γένους χαὶ διαφορῶν" et γοῦν 94r 
, , ~ e ~ ™“ , 3 \ bal ΄ \ >i , χατελείφϑη τι μέρος τοῦ ὁρισμοῦ, 7 γένος ἐστὶν ἣ διαφορά" τὸ (δὲ) γένος 25 

οὐ χατελείφϑη: πρῶτον γὰρ χεῖται ἐν τῷ ὁρισμῷ χαὶ ταῖς διαφοραῖς συν- 

είληπται: ἀλλ᾽ οὐδὲ διαφορά ἐστι τὸ χαταλειφϑέν: πᾶσαι γὰρ αἱ δια- 

σι 

meee Vv > LEN >) \ v > \ ~ ΄ 

φοραὶ ἔχονται, ἤγουν ἐλήφϑησαν. οὐ γὰρ ἔτι ἐστὶ χαταλειφϑεῖσα ἢ 

ὑστέρα διαφορά, οἷόν ἐστι τὸ νοῦ χαὶ ἐπιστήμης δεχτιχόν᾽ εἰ γὰρ τὸ 

τελευταῖον, ἤγουν ἣ τελευταία αὕτη διαφορά, χατελείφϑη, διέφερεν ἂν 
Yo pan ae Toe, ex \ a \ \ > ~ ee Ὑ 3 ΄ δ Ὁ 7 

τοῦ ὁριστοῦ τὸ ζῷον λογιχὸν ὕνητὸν ἐν τῷ εἴδει, ἤγουν οὐχέτι ἐδήλου 

μόνον τὸν ἄνϑρωπον ἀλλὰ χαὶ ἃς εἴπομεν φύσεις αὐτομαϑεῖς. 30 

σ 10 ρ. 910 Ζητεῖν δὲ δεῖ ἐπιβλέποντα ἐπὶ τὰ ὅμοια." 

Εἰπὼν ὡς δεῖ ϑηρᾶσϑαι τοὺς ὁρισμοὺς τῶν τε εἰδιχωτάτων εἰδῶν 

χαὶ τῶν γενῶν ἐξ ἀναλύσεως (αἱ γὰρ χοινότητες τῶν μεριχῶν ὁρισμοί εἰσι 

τῶν εἰδιχωτάτων εἰδῶν, χαὶ αἱ τῶν εἰδιχωτάτων χοινότητες ὁρισμοὶ τῶν γενῶν), 
ue > 

ραγματευόμενος TH TOD ὁρισμοῦ ἀνεπίληπτον, ἐπεὶ ὁ ὁρισμὸς Ex γένους χαὶ Ὁ 

15 συστατιχῶν διαφορῶν σύγχειται, τὸ δὲ γένος χοινὸν ἅτε ἐν πολλοῖς ϑεωρούμενον, 

ἐπειδὴ χαὶ αἱ ὁμώνυμοι ρωναὶ δοχοῦσιν εἶναι χοιναὶ διὰ τὸ ἐπὶ πλειόνων Ropes 40 

γεσϑαι, ἵνα μή τις | ahavafiele λάβῃ τὴν ὁμώνυμον φωνὴν ὡς γένος ἐν τῷ 

δρισμῷ, παραδίδωσι μέϑοδον δι᾿ ἧς ἂν ἔχοις γινώσχειν ποῖον χοινὸν ὡς 
’ 

Ἱένος ἐστὶ χαὶ ποῖον ὡς ὁμώνυμος φωνή. οἷον εἰ τὸ ζῷον μέλλεις δεῖξαι Ἢ 

᾽ν 90 Ἰένος ὄν, λάβε τοὺς μεριχοὺς ἀνθρώπους, εἶτα τοὺς αὐτῶν ὁρισμούς, χαὶ 

ποίησον ποῦ συστοιχίαν Σωχράτην, [Πλάτωνα χαὶ ᾿Αλχιβιάδην, χαὶ We χατὰ 

τί λέγονται οἱ αὐτοὶ τῷ εἴδει. χαὶ εὑρήσεις πάντως, χαϑὸ ζῷα λογιχὰ 

ϑνητὰ χαὶ τὰ ἕξῆς. λάβε παλιν ἑτέραν συστοιχίαν μερικῶν ἵππων, οἷον 4 

χατάγραψαι ξανϑὸν καὶ ἑτέρους weptxods ἵππους, χαὶ ide χαὶ ταῦτα χατὰ 

τί ταὐτὰ λέγονται, χαϑὸ δηλονότι ζῷα ἄλογα ϑνητὰ χρεμετιστικχά. εἰ δὲ τῷ σι 

βούλει, χατάγραψαι χαὶ ἑτέραν συστοιχίαν μεριχῶν τινων, ἤγουν βοῶν, χαὶ 

ἴδε εἰ χοινόν ἐστί τι ἐν τοῖς δρισμοῖς τούτων. χαὶ εἰ εὑρήσεις χοινότητά 

τινα, ἔχεις τὸ UIE εἰ δὲ οὐχ εὑρήσεις, ἀνάδραμε εἰς τὰ εἴδη τὰ 
εἰδιχώτατα, χαὶ λάβε ἀνϑρωπον, Ὄπ χαὶ βοῦν, εἶτα χαὶ τοὺς δρισμοὺς 

80 αὐτῶν. χαὶ ἐπειδὴ χοινόν τι ἐν τοῖς δρισμοῖς τούτων εὑρίσχεται, τὸ ‘ovata 50 

ἔμψυχος αἰσϑητιχή᾽ (φαμὲν. γὰρ τὸν αὐ ieee οὐσίαν ἔμψυχον αἰσϑητιχὴν 

vod χαὶ ἐπιστήμης δεχτιχήν, ὡς τὸν ἵππον οὐσίαν ἔμψυχον αἰσϑητιχὴν 

χρεμετιστιχήν: ἐπὶ δὲ τοῦ βοὸς ἔχομεν τὸ μυχητιχόν), τὸ ὃὲ χοινὸν τοῦτο 

οὐχ ὄνομα ἐστι μόνον ἀλλὰ πρᾶγμα σημαῖνον χαὶ οὐσίαν, ἤγουν τὸ ζῷον, 

35 λοιπὸν ἄρα τὸ ζῷον οὐχ ἔστιν ὁμώνυμος φωνὴ ἀλλὰ γένος. ἐπεὶ δὲ χαὶ 

ἢ μεγαλοψυχία χοινόν τι ἐστι χαὶ ἐν πολλοῖς ϑεωρούμενον, εὑρήσεις αὐτὴν 

2 δὲ addidi ὃ χαὶ CEF: ἐν a 5 ἤχοντο ἃ: εἴχοντο Ὁ ἔτι om. ἃ 

7 φϑορὰ a 13 fort. at τῶν (εἰδῶν τῶν) ante ὁρισμοὶ add. 6 (sic) a 

16 ὁμώνυμαι libri 18 ἔχῃς a ante ποῖον add. τὸ a 19.20 ἐστὶ --- γένος 

om. ἃ 24 χαὶ tert. om. ἃ 25 ἄλογα om. a 27 τι CEF: to a 

28 τινι F 32 νοῦ ---δεχτιχὴν CEF: hoytxny a ὡς tov CEF: τὸν δ᾽ a 

33 μυχιστιχὸν ἃ 34 ἤγουν CEF: «at ἃ 39 χαὶ om. a f | 
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μὴ γένος οὖσαν ἀλλ᾽ ὁμώνυμον φωνὴν διὰ τῆς δηλωϑείσης | μεϑόδου. 94» 
λάβε γάρ τινας μεριχοὺς ἐν οἷς ἢ μεγαλοψυχία ἐμφαίνεται, οἷον ᾿Αχιλλέα, 
Αἴαντα καὶ ᾿Αλχιβιάδην, χαὶ ἴδε χατὰ τί λέγονται οὗτοι μεγαλόψυχοι, διὰ τὸ 

un ἀνέχεσϑαι ὑβριζόμενοι. εἶτα λάβε χαὶ ἑτέραν συστοιχίαν μεριχῶν 

5 μεγαλοψύχων, οἵτινες οἱ αὐτοὶ μέν εἰσι πρὸς ἀλλήλους χαϑὸ μεγαλόψυχοι 

(κατὰ γὰρ τὸν αὐτὸν τρόπον τῆς μεγαλοψυχίας μεγαλόψυχοι οὗτοι), ἕτεροι 
Αἴαντος καὶ τῶν λοιπῶν. εἶτα ἴδε κατὰ τί λέγονται μεγαλόψυχοι, χατὰ 5 
ἀδιαφόρως ἔχειν χαὶ ἀπαϑῶς περὶ τὰς εὐπραγίας χαὶ δυσπραγίας τὰς 

éx τῆς τύχης" οὔτε γὰρ εὐτυχοῦντες FAdCovedovto οὔτ᾽ αὖϑις ἐταπεινοῦντο 
10 δυσπραγοῦντες, ἀλλ᾽ of αὐτοὶ ἔμενον. χαὶ λάβε τοὺς δύο τούτους δρι- 

σμοὺς τῆς μεγαλοψυχίας. καὶ ἐπεὶ ἐν ἀμφοῖν τούτοιν οὐδεμία χοινότης 
ἐμφαίνεται, λοιπὸν ἄρα ἣ μεγαλοψυχία ἣ ἐν τούτοις χοινῶς θεωρουμένη 

ὁμώνυμος φωνή ἐστιν’ εἰ γὰρ ἦν γένος, πάντως ἂν xal τὰ ὑπ᾽ αὐτὴν 10 
ἐχοινώνουν ἀλλήλοις χατά τινας χοινότητας. ἀλλὰ ϑεωρητέον χαὶ τὸ χεί- 

15 μενον. δεῖ δὲ ζητεῖν, εἰ τὸ ἐν τοῖς ὁρισμοῖς ὡς γένος λαμβανόμενον εἴτε 
ὁμώνυμος φωνή ἐστι εἴτε γένος, τὸν ὁριζόμενον λαβόντα πρῶτον μεριχά 
τινα ὅμοια καὶ ἀδιάφορα χατ᾽ εἶδος χαὶ ἐπιβλέπειν χατὰ τί ἅπαντα ταῦτα 

‘ 

» 

\ \ > , > \ wi > ΄ ἘΣ e \ \ v ¢ TH μεριχὰ ταῦτα εἰσι χαὶ χοινωνοῦντα ἀλλήλοις" Of γὰρ μεριχοὶ ἄνϑρωποι 
5 Ὁ \ ὅμοιοί εἰσι χαὶ ἀδιάφοροι χατὰ τὸ εἶδος, ἤγουν χαϑὺ ἄνθρωποι. εἶτα 

20 πάλιν λάβε ἕτερα μεριχά, ὕγουν μεριχοὺς ἵππους, οἵ εἰσι ual αὐτοὶ ὑπὸ 15 
fal τὸ αὐτὸ γένος Oy’ ὃ χἀχεῖνοι of μεριχο ὶ ἀνήγοντο ἄνϑρωποι. εἰσὶ δὲ of 

σ Nine ~ \ X ᾿ QO. σ΄ σ ay ‘ ἵπποι ταυτοὶ ἑαυτοῖς χατὰ τὸ εἶδος χαϑὸ ἵπποι, ἕτεροι δὲ χατὰ τὸ ε 
ἐχείνων τῶν μεριχῶν ἀνθρώπων. ὅταν δὲ ἐπὶ τούτων, ἤγουν τῆς συ- 
στοιχίας τῶν ἀνθρώπων τῶν μεριχῶν χαὶ τῶν ἵππων. χοινόν τι ληφϑῇ χαὶ 

ἊΝ 

τ or 

΄ Q~ > a ΄ ~ 2) ΄΄ > v - ΄ σ Ἀ ᾿Ὶ εὑρεῦῇ χαϑ ὃ πάντα ταῦτα ταὐτά εἰσιν, ἔχεις τὸ Cyt UMEVOY, OTL τὸ ἐν 
/ , 2 4 > 9) Pet > , Ὁ ΄ , Q + TOUTOLS χοινὸν ἐστι γένος. εἰ δ᾽ οὐχ ἐν τούτοις εὑρήσεις χοινόν τι, δεῖ σε 

Vv » va Vv wv 

βλέπειν ἐπὶ ἄλλα τινὰ εἰλημμένα, ἤγουν τὰ εἰδιχώτατα εἴδη, ἤγουν ανϑρω- 20 
~ 

πον, ἵππον xat βοῦν, xal σχοπεῖν σε πάλιν ε τὸν χαὶ χοινόν τί ἐστιν 
>] , ‘ oe AY » ἣν ἊΝ 3’ σ ΄ σ » A ἐν τούτοις. xat ἐὰν ἔλθῃς χαὶ χαταντήσῃς εἰς ἕνα λόγον, ὥσπερ ἐπὶ 

σ 
ι 

~ ΄ ς v 30 τοῦ ἀνθρώπου, ἵππου χαὶ Bods χατηντήσαμεν εἰς τὸ “οὐσία ἔμψυχος 
> ΄“} v ~ ΄ \ ~ , v ~ ΄ \ αἰσϑητιχή᾽, ἔστι τοῦτο ὁρισμὸς τοῦ πράγματος, ἤγουν τοῦ γένους. χαὶ 
> “ 

~ ~ ~ εὗρες λοιπὸν Ex τούτων ὡς γένος ἐστὶ τὸ ἐν τῷ ὁρισμῷ τοῦ ἀνθρώπου 
ληφῦέν. 

p.97b13 ᾿Εὰν δὲ μὴ βαδίζῃ εἰς ἕνα. 

35 "Hyouv ἐὰν οὐ χαταντήσωμεν εἰς Eva λόγον χοινόν, ὡς ἐφ᾽ ὧν 

5) οἱ om. ἃ 8 διαφόρως ἃ τὰς alt. om. ἃ 9 τῆς om. EF 

9.10 δυσπραγοῦντες ἐλυποῦντο a 13 τὰ om. ἃ 16 7a τὸ ἃ 

16.17 τινὰ μεριχὰ ὅμοια πρῶτον E 11 ὅμοιαι καὶ ἀδιάφοραι ἃ ἀδιάφορα κατ᾽] 

a zat in ras. E 18 τὰ om. a 19 εἰσι post ἀδιάφοροι colloc. E 

21 ἀνάγοιντο C 22 ἕτεροι] ἕτ in ras. E 25 post ἔχεις add. χαὶ a τὸ alt. 

CEF: χαὶ a 26 κοινόν τι γένος ἐστίν a 29 χαταντήσεις, Om. χαὶ ἃ 

30 καταντήσομεν ἃ 35 μὴ καταντήσῃ μὲν ἃ 
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10 

15 

to σι 

30 

ϑεωρεῖται 7, με ese dacs ἀλλ᾽ εἰς δύο λόγους ἑτέρους πάντῃ ἀλλήλων 7 94ν 

εἰς πλείους, ἤγουν τρεῖς ἢ τέσσαρας, εἴ γε ual at συστοιχίαι τῶν μερι- 8 

χῶν τρεῖς ἢ χαὶ τ: ληφῦὕεῖεν, δῆλον ἐν τὸ ζητούμενον εἰ γένος 

ίω, ἤγουν ὁμώνυμος φωνὴ 

ἡτοῦμεν τί ἐστι υεγαλοψυχία, 

3 \ b) v σ ί 

ἐστὶν οὐχ ἔστιν ἕν τι, ἤγουν γένος, ἀλλὰ TA 

διάφορα πράγματα σημαίνουσα: οἷον εἰ Ἂν 

ἤγουν ὡς γένος ἐστὶν εἴτε ὁμώνυμος φωνή. 

p.97b26 ᾿Αεὶ δ᾽ ἐστὶ πᾶς ὅρος καϑόλου. 

|B x v >) ~ ΤΣ, σεν « Χ e \ ~ 

πειδὴ ἔλεγεν ex τῶν χαῦ Exacta εὑρίσχεσϑαι τοὺς ὁρισμοὺς τῶν 
εἰδιχκωτάτων χαϑόλου ὄντων (at γὰρ χοινότητες τῶν μεριχῶν ὁρισμοὶ τῶν 40 

χαϑόλου εἰσί) χαὶ ex τῶν εἰδικωτάτων εὑρίσχεσϑαι τοὺς δρισμοὺς τῶν 

ἡενῶν, ἴσως dv τις ὑπενόησεν εἶναι τῶν μεριχῶν χυρίως τοὺς δρισμούς, 

διὰ GE τὰ μεριχὰ ἐφαρμόζειν χαὶ τοῖς χαϑόλου. ἀναιρῶν οὖν τὴν ὑπό- 
νοιαν ταύτην φησί: πᾶς ὁδρισμὸς τῶν χαϑόλου ἐστὶ χυρίως. χαὶ τοῦτο 

. 

δῆλον ἐχ τῶν τεχνῶν: ὃ γὰρ ideas ὁριζόμενος τὸ ἐν ὀφϑαλμῷ ὑγιεινὸν 

ν 
€ 

οὐ τὸ ὃν τινὶ boa Aua@ ESR optCetat ἀλλὰ παντὶ ὀφθαλμῷ 
- Vn 

Tt) ζῷον 7 εἴδει ἀφορίσας, ἤγουν ἣ τὸ ὑγιεινὸν, τοῦ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ 
ὀφϑαλυοῦ. 45 

Ῥ ~ SX \ 9. ie fe ΄ » \ \ e \ 2 

gov δὲ τὸ xad ἔχαστον ὁρίσασϑαι, ἤγουν τὸ τὸν ERED ὡς 

λέγεσθαι ἀπὸ τῶν xa Exacta (xa? ἕχαστα GE νόει 7 τὰ μεριχὰ ἣ τὰ 

εἴδη τὰ εἰδιχώτατα) παρὸ τὸ τ ν τούτους ἀπὸ τῶν Te, διὸ δεῖ 

μεταβαίνειν χαὶ μετάγειν τοὺς ὁρισμοὺς ἀπὸ τῶν xa’ Exacta ἐπὶ 
iy id Ὁ»ἤ ~ Stee, \ ΄ Ned ἫΝ τ) τὰ χαϑόλου" ῥβαδιώτερον γὰρ τοῦτο. εἶτα λέγει χαὶ τὴν αἰτίαν de ἣν ex 

τῶν xa)’ ἔχαστα ἐχλεγόμεϑα τοὺς ὁρισμούς, χαὶ φησίν: ὃ ὁρισμὸς σαφὴς 

ὀφείλει εἶναι" εἰ 68 διώνυμος λέξις χεῖται ἐν τῷ ὁρισμῷ, ἢ παροῦσα ὁμώ- 
“ ~ ~ ΄ ΄ \ \ ἐς νυμὴς ἀσαφῆ ποιεῖ τὸν ὁρισμόν. χαὶ ἐπεὶ ἐν τοῖς xad? Exacta ὁμωνυμία δ0 

py \ » om , 952} v O~ 5 - JEAN ees \ ald ᾿ 

οὐ TAPEUTLNTEL, GUO ἔστι πλανηϑῆναι ες αὐτῶν’ αἰσϑη th γᾶαρ OVTA χαι 

> 

n 

~ 5 la id ~ , ~ ~ a ~ [᾿ 

ταῖς αἰσϑήσεσιν ἡμῶν ἐμπίπτοντα ἐναργεῖς ποιοῦσι τὰς διαφορὰς τῶν Opw- 
4 “A >) ΔΝ ~ ΄ 3 ΄ ΄ δὰ 3) 

μένων φύσεων. ἐν ὃὲ τοῖς χαϑόλου maneye yet ast ἢ ὁμωνυμία χαὶ ap- 
, δ τυ, 

ν ἡμῖν εἰσάγει χαὶ ἀσάφειαν, εἴτε τόδε τι σημαίνει Foe ἢ λέξις ον φιβολίαν 

εἴτε χαὶ μή. τὰ γὰρ χαϑόλου διανοητά" ἐν δὲ τοῖς διανοητοῖς οὐ χατ᾽ 

αἴσϑησιν ἐνεργοῦμεν ἀλλὰ χατὰ διάνοιαν ἣ χατὰ δόξαν. χαὶ διὰ τὸ μὴ | 

παρευ πίπτειν év τοῖς xa? ἕχαστα τὴν ὁμωνυμίαν, διὰ τοῦτο ἐπισυναγεται 95r 

6 δρισυὸς ἐχ τῶν xad? Exacta, ἃ χαὶ ἐχάλεσεν ἀδιάφορα ὡς μὴ διαφέ- 
ροντα χατὰ TO εἴὸος. 

2 ante τρεῖς et ante τέσσαρας add. εἰς ἃ " 3 χαὶ om. E el} εἰς a 

4 πλείων a 7 αἰεὶ EF 15 οὐ ---ὑγιεινὸν om. a ἀλλὰ bis (in fine et 

initio vs.) C: fort. ἀλλ᾽ 7 16 τὸ ζῶον CEF: τὸ ὑγιεινὸν a: fort. (ἤγουν τῷ 
ὀφθαλμῷ) τοῦ ζῴου 18 τὸ alt. om. ἃ 20 παρὰ ἃ τοῦτο a: fort. τοῦτον 

24 post δὲ add. ὡς © 24. 25 immo ὁμωνυμία 27 ἐμπίπτοντα ἡμῶν EF 

28 δὲ superscr. ΕἸ 31 καὶ om. a 32 ἐπεισάγεται a 
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Ρ. 97081 Ὥσπερ δὲ ἐν ταῖς ἀποδείξεσι δεῖ. gr 

Ἕτερον ϑεώρημα ἐξεχόμενον tod πρώτου ϑεωρήματος. ὥσπερ γάρ, ὃ 
φησίν, ἐν ταῖς ἀποδείξεσι παραχολουϑεῖ ὁ συλλογισμός (γένος γὰρ αὐτῶν 

ὃ συλλογισμός" τὰ δὲ γένη ἕπονται τοῖς εἴδεσιν), ὥσπερ οὖν οὐ δυνατὸν ἀπό- 

ὅ δειξιν γενέσϑαι χωρὶς συλλογισμοῦ, οὕτως οὐδ᾽ ὁρισμὸν δυνατὸν ενέσϑαι 

ἄνευ τοῦ σαφοῦς" ἕπεται γὰρ ἢ σαφήνεια τοῖς δρισμοῖς. εἰ γοῦν 6 σχο- 

πὸς τοῦ ὁρισμοῦ ἐστι τὸ παραστῆσαι τὴν οὐσίαν τοῦ πράγματος, εἰ ἀσα- 
φής ἐστι, πῶς δηλώσει τὴν οὐσίαν τοῦ πράγματος: 

Ρ.91088 Τοῦτο δ᾽ ἔσται. 0 

10 "Hyovv τὸ εἶναι σαφῇ τὸν ὁρισμόν, εἰ ἐπισυνάγεις αὐτὸν οὐχὶ ἀπὸ 
- ΄ » > LN ~ 

τῶν χαϑόλου ἀλλ΄ ἀπὸ τῶν zat’ ἕχαστα. 
\ ~ @ Ὁ > ΄ 4 2 win ge Np ς a 

Διὰ τῶν xa’ ἔχαστα εἰρημένων, ἤγουν ἐκ τοῦ ὁρίσασϑαι ἕν 
- - ~ ΄, Ion ~ 

xa ἕἔχαστον τῶν μερικῶν, εἶτα λαβεῖν τὴν χοινωνίαν xa’ ἣν χοινωνοῦσ 
ταῦτα’ αὕτη γὰρ ἢ χοινωνία ἐστὶν ὡρισωὸς τῶν χαϑόλου. οἷον εἰ πρόχει- fy Ss j ᾿ 

< ° ray ὌΝ 15 ται ὁρίσασϑαι τὸ ὅμοιον, ἐπεὶ τοῦ ὁμοίου Ὑ στὶν ἢ ποιότης, Uy σπού- 15 

Gale ἐκ τῶν χαϑόλου, ἤγουν τῆς ποιότητος, εὑρεῖν τὸν δρισμὸν τοῦ ὁμοίου, 
‘ , N77 5 7 A 3 Ὁ ΄ is ’ ANY ‘ 

ἀλλὰ λάμβανε ἰδίᾳ χαὶ ἰδίᾳ ta ἐν ἑκάστῳ γένει ϑεωρούμενα εἴδη. χαὶ 

τοῦτο μὲν λέγε: οὗτος χαϑόλου. ἐγὼ δὲ σαφὲς ποιῶν τὸ λεγόμενον ἔλαβον 

ἕν γένος τὸ ὅμοιον, χαὶ ἐπ᾽ αὐτοῦ γυμνάζω τὸν λόγον. εἶτα δεῖ σε ὁρί- 

20 σασϑαι ἕχαστον εἶδος ὑπὸ τὸ ὅμοιον ἀναγόμενον. χαὶ εἰ μὲν εὕρῃς ἐν 
a τοῖς ὁρισμοῖς αὐτῶν χοινόν τι, τοῦτό ἐστιν ὁρισμὸς τοῦ ὁμοίου, ὃ ὡς γένος 

διαιρεῖται εἰς τὰ ἐν χρώμασιν ὅμοια χαὶ εἰς τὰ ἐν σχήμασιν. ὅμοια γοῦν 20 

εἰσιν ἐν χρώμασι τὰ τοῦ αὐτοῦ χατ᾽ εἶδος μετ τς χρώματος, ὡς av 

τις εἴπῃ τὴν χιόνα χαὶ τὸ ψιμμίϑιον χαὶ τὸ γάλα ὅμοια λευχά. ὅμοια 

25 δέ εἰσι ἐν σχήμασι τὰ τοῦ αὐτοῦ χατ᾽ εἶδος μετέχοντα σχήματος, οἷον εἰ 

χαταγράψεις τρίχα τρίγωνα: ταῦτα γὰρ ὅμοιά εἰσιν ὡς ὑπὸ τὸ χαϑύλου τρί- 
Ἴωνον ἀναγόμενα. ἐν γοῦν ἀμφοῖν τούτοιν τοῖν ὁρισμοῖν χοινὸν εὑρίσχεται 

ἊΣ ~ 5 ~ > > ΄ ΄ - ΄ ~ ΄ 

τὸ τοῦ αὐτοῦ χατ εἶδος μετέχειν, ὅ ἐστιν ὁρισμὸς τοῦ γένους, τοῦ διοίου 
δηλονότι. 

"- ΒΞ ee Cats ~ Ἂ 80 ρ. 97υ8ῦ Καὶ ὀξὺ τὸ ἐν φωνῇ. 2 

Tr. ΕΝ s~ ΄ ~ ΄ ΄ ~ % ~ 

To ὀξὺ παράδειγμά ἐστι τῆς δμωνύμου φωνῆς. ἔστι yoov τὸ ὀξὺ 
΄ , . ~ 

χοινόν τι διαιρούμενον ὡς ὁμώνυμος φωνὴ eis τὸ ὀξὺ τὸ ἐν τῇ φωνῇ 
δ ν . δρν - - » > =. χαὶ εἰς τὸ ὀξὺ τὸ ἐν τοῖς χυμοῖς. ὁρίσαιτο δ᾽ ἄν τις τὸ μὲν ἐν τῇ φωνή 

ὀξὶ ro Ce \ 2 ~ ~ \ > ΄, ) ᾿ NBS ars ~ δ Nes ὀξὺ οὕτως “wm τὸ ἐν τῇ φωνῇ βαρὺ ἀντίχειται᾽ς τὸ ὃὲξ ἐν τοῖς χυμοῖς 

2 τοῦ ἑτέρου a 3 ἐν deleverim 7 δριστοῦ a 10 εἰ om. a 12 διὰ CEF: 
ex a post διὰ add. δὲ C 14 εἰ om. a 15 yévous a μὴ CEF: xat a 
20 ἀγόμενον a εὕροις E 21 ἐστιν om. C 23 εἰσι τὰ ἐν a 
24 εἴποι E Ψιμμόϑιον a 26 post τρίγωνα add. σχήματα E 
ὡς om. a 30 lemma a: om. CEF 32.33 ti—to ἐν om. a 34 ὀξὺ--- 
φωνῇ om. a 
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3 FN o Cae > , ΄ » \ > ᾿ ~ 

ὀξὺ οὕτως “w ἀντίχειται 6 ἀμβλὺς χυμός᾽. ὀξὺν χυμὸν λέγομεν τὸν ϑᾶτ- 95r 
> > a7 ’ 3 , \ ΄ 3 \% >. x 4 

Tov ἀναδιδόμενον χαὶ ἀλλοιούμενον χαὶ πεττόμενον, ἀυβλὺν ὃὲ τὸν βραδέως 

ἀναδιδόμενον χαὶ ἀλλοιούμενον. ἐπεὶ γοῦν ἐν τοῖς δυσὶ τούτοις δρισμοῖς 

τῶν εἰδῶν τοῦ ὀξέος χοινόν τι οὐχ εὕρηται, ὁμώνυμος φωνή ἐστι τὸ ὀξύ. 80 

5 οὕτω Get εὑρίσχειν τοὺς δρισμοὺς ἐχ τῶν xad’ ἕχαστα χαὶ βαδίζειν χαὶ 
ἀνάγειν αὐτὰ ἐπὶ τὸ χοινόν, ἤγουν τὸ χαϑόλου. 

.91086 Καὶ οὕτως ἐπὶ τὸ Χοινὸν βαδίζειν. Ρ 

[τὰ μι. μ a7 \ ΄ ps 3 Ἁ ~ ? σ > ‘ MY 

Οὕτω δὲ βαδιστέον τὸν ὁριζόμενον ἀπὸ. τῶν xa Exacta ἐπὶ τὸ 

χοινὸν εὐλαβούμενον, μή πως ἐντύχῃ ὁμωνυμίᾳ ἐκ τῶν χαϑόλου πει- 
> ~ ΄ ΄ τ » is 

10 ρώμενος εὑρίσχειν τοὺς ὁρισμούς: ἐν τοῖς χκαϑόλου γάρ, ὡς εἰπομεν, ἢ 

δὁμωνυμία λανθάνει παρεμπίπτουσα. 35 

p.976387 Εἰ δὲ μὴ διαλέγεσϑαι δεῖ petagapate. 

᾿ \ le ΄ ς ΄, α ΄ x Ὁ , 
Μετάφοριχαὶ λέξεις λέγονται at τροπαί, at χυρίως μὲν TOO σημαί- 

νουσι, μεταφέρονται O& παρ’ ἡμῶν ἐπὶ ἕτερόν τι σημαινόμενον, οἷον τὸ 
, μὴ \ ᾿ξ b Je | i οἷ 

15 μένανδρος χαὶ σχέπαρνον. εἰσὶ δὲ καί τινὲς λέξεις xa} ὁμοιότητα χαὶ 40 

t 
> ΄ , 2 ‘> ~ 7 \ > , 

ἀναλογίαν λεγόμεναι" οἷον of πόδες τῆς χλίνης ὁμοιότητα χαὶ ἀναλογίαν 
΄ Vv \ \ 4 ~ , ἐν = td , = \ v ΄ - 

ἐχοῦσι πρὸς τοὺς πόδας τῶν cae 2 TEP εν cs pe TO ἄνῳ ae 

TOD σώματος ὑπερείδεται xat 

ἀνέχεται ὑπὸ τῶν ποδῶν i ἀντὶ δὲ τοῦ εἰπεῖν τὰς heteie τὰς χαϑ' 

20 ὁμωνυμίαν χαὶ ἀναλογίαν ἐχφερομένας εἶπεν ὅσα λέγεται μεταφοραῖς. 

ἐπεὶ γοῦν αἵ μεταφοριχαὶ λέξεις, ἔγουν al τροπαὶ χαὶ at χαϑ᾽ ὁμοιότητα, 

ἀσάφειαν ἐμποιοῦσιν, ἀνάγχην ἔχει 6 δριζόμενος μὴ χρᾶσϑαι τσιαύταις 

εσιν. εἰ γὰρ ἐν ταῖς διαλέξεσιν ὁ προσδιαλεγόμενος οὐ χρᾶται τοιαύταις 4ὅ 

εσι, πολλῷ μᾶλλον 6 ὁριζόμενος ταύταις οὐ χρήσεται. ἔστι γὰρ ἀνάγχη 

95 ποτὲ χαὶ τὸν ἀμ μεταφοραῖς χρήσασϑαι, ὅτε ἡττᾶται" τότε 
> 

~ Ὁ. \ ~ \ 

γὰρ εἰ τοιαύταις λέξεσ! χρᾶται, od xaxiletar. σπουδάζων yap νιχῆσαι διὰ 
tS 

τῶν τοιούτων λόγων σπεύδει συγχέαι τὴν διάλεξιν χαὶ ἀσαφῆ epyalecdar- 

ἔνϑα γὰρ μάχη, ἐχεῖ χαὶ ἧττα χαὶ νίχη. ὃ δὲ ὁριζόμενος, ἐπεὶ οὐχ ἐρίζει 

οὐδὲ πρὸς νίχην ἀφορᾷ ἀλλὰ σπουδάζει Ἰνώριμον ποιῆσαι τὸ ὁριστόν, 

80 οὐδὲ ἀνάγχην ἔχει τοιαύταις λέξεσι χρᾶσϑαι, ἵνα μὴ ἀσάφειαν μᾶλλον 

ἐμποιήσῃ. 50 

1 ὦ CEE: ὡς a fort. ὀξὺν <yap) 2 δὲ om. C 4 ὀξέως a 7 lemma a: 

om. CEF 9 εἰ τύχοι a 9.10 πειρώμενος, sed ante ἐχ a: πειρωμένη CEF 

10 εἵπομεν] p. 414, 28sq. ἡ om. Ca 11 λαμβάνει a 12 lemma a: 

om. CEF 16 λεγόμεναι --- ἀναλογίαν om. a 17 tod ζώου a τὸ ἄνω CEF: 

τῷ ἀνθρώπῳ a 20 ἀναφερομένας ἃ μεταφοραῖς Om. ἃ 21 χαϑομοιότητες ἃ 

24 γράσεται ἃ an δὲ 25 χρῆσϑαι EFa εἴτε a 25.26 τότε --- χρᾶται 

om. ἃ 29 ante γνώριμον add. μᾶλλον Ca 



οι 

10 

20 

30 ἃς 

PHILOPONI IN ANALYT. POST. II 14 [Arist. p. 9821. 9] 417 

Ρ.3811 Πρὸς δὲ τὸ ἔχειν τὰ προβλήματα λέγειν δεῖ, | 

Ἕτερον ϑεώρημα, ἐν ᾧ παραδίδωσι πόϑεν μέλλεις εὑρίσχειν τὰ μέσα 9 
χαὶ τὰ αἴτια τῶν προχειμένων προβλημάτων εἰς ἀπόδειξιν. τὸ ὃὲ λέ 
ἀντὶ τοῦ ἐχλέγειν χαὶ Bouaiey ἐχληπτέον. πρὸς δὲ τὸ ἔχειν τὰ αἴτια 
ἤγουν τοὺς μέσους δι᾽ ὧν ἀποδειχνύονται τὰ προβλήματα, det ἐχλέγειν 
ταῦτα ἀπὸ τῶν ἀνατομῶν καὶ τῶν διαιρέσεων. εἰ μὲ γὰρ τὸ αἴτιόν ἐστι 
φανερόν, δεῖ ἐχλέγειν τοῦτο éx τῶν διαιρέσεων: εἰ δὲ χεχρύφαται τὰ αἴτια, 
δεῖ ἐχλέγειν ταῦτα ἀπὸ τῶν ἀνατομῶν. χαὶ γὰρ ἀνατομῆς γενομένης ἐν 
ἀνθρώποις εὑρίσχεις τὸ ἐν αὐτοῖς χολῶδες πάνυ ὀλίγον συγχρινόμενον πρὸς 
τοὺς ἄλλους χυμούς, αἴμα δηλονότι, φλέγμα χαὶ ξανϑὴν le εἰ δὲ 
ἀνατέμῃς βοῦν, εὑρήσεις αὐτὸν τέσσαρας χοιλίας ἔχοντα, πρώτην μὲν τὸν 10 
εγόμενον Sra ayy, εἰς ὃν πρώτως τὰ βρώματα φέρεται" μετ᾽ αὐτήν 
ἐστιν ὁ ἐχῖνος, εἰς ὃν φερόμενα χατ ἔχεται" ον 62 ἢ λεγομένη ἔνυστρον 
ὡς ἀνύουσα χαὶ συμπέττουσα τὰ βρώ " τετάρτη δέ ἐστι 
αὐτῆς, xa}? ὃ χαὶ χγιλοποιοῦνται. oie 02 χοιλίας ἀχούων τέτταρα 
χοιλώματα νόει χαὶ ὑποδοχὰς τῶν βρωμάτων ἐν ὅλῳ τῷ σώματι τῆς χοι- 
λίας ϑεωρούμενα. 

5 p. 9812 Οὕτω δ᾽ ἐχλέγειν ὑποϑέμενον. 
ἊΨ , , - 4 , ΄ » 

“ « ~ wk πρόχειται πρόβλημα διὰ τί 6 ἄνθρωπος αἰσϑάνεται Ἢ χινεῖται 7 16 
ὃ ἵππος ἢ 6 βοῦς ἣ ἄλλο τι ε σε ὑποῦε 
ἵ 

“πὶ ναι χαὶ λαβεῖν τὸ χοινὸν 
δέξαι τς ἰνὲ ἈΠ ἢ τα ἣν See a ee , ς αὐτῶν, ἤγουν τὸ ζῷον, « Tl τοῦ προβλήματος τὰ τεϑεωρὴη- 

<< 5 

vo τ st 

μένα χαὶ ὑποχείμενα ἐν αὐτῷ ζῷα εἰσιν. εἶτα ἐχ τὴς διαιρέσεως εὑρὲ 
- ~ , A , ~ 

“ ποῖα ἕπεται τῷ ζῴῳ λέγων: τὸ ζῷον οὐσία, πᾶσα οὐσία 7, ἔμψυχος 7 uv ‘ ~ Vv " ‘ Vv ἄψυχος, τὸ δὲ ζῷον εμφψυχον: xal πάλιν τὸ To) OV 7} αἰσϑητιχὸν 7 
ἀναίσϑητον, τὸ δὲ ζῷον αἰσϑητιχόν: χαὶ πάλιν τὸ αἰσϑητικὸν ἢ χινεῖται 

v \ 
5 

~ oO πον ἢ ἀχίνητόν ἐστιν, ὡς τὰ ὄστρεα. ἐπεὶ γοῦν ταῦτα ἕπονται , » o , ῳ ΄ ΄ Ὁ ES τῷ Cwm, δείξεις ὅτι τὸ αἰσϑάνεσϑαι χαὶ τὸ χινεῖσϑαι ὑπάρχει τῷ αἀνϑρώπῳ 20 
‘ δ --- ΡΞ a A ad ee ‘a ‘ LB “νι os ~ ἐπ χαὶ τοῖς λοιποῖς διὰ μέσου τοῦ ζῳου. ληφϑέντων δὲ τούτων, τῶν Exo- 

2) Lees eee a ἔχιν “ἐπὶ τῶν Noman Ὁ Ἔτι τέ τ ΒΤ | Seen μένων τῷ ΞΘ Ὁ, παλῖν ETL τῶν λοιπῶν τὴ AUTO TOLTTEOV, “AL EXAEXTEOY 
»ν - ~ ia 

OM, γοῦν τῷ TPOSEyws UTOXEL- / ~ ia ’ >? ’ ΄ ΝΜ = ἊΝ μξενῳ τῳ SMW. οἷον ἔστιν O Opvts, O εἰὸ 

me c "ς ΠῚ Os 
MA =) 
R a: Ὁ vw ῳ “Ὁ On ΞῸῚ Ὡ δ Ὁ vy x Q = a er < 

1 

δια 

> 
QUT 
15 

λ 

αιρ 
‘ 

Um, a 12 ὃν a: ἣν CEF πρότερον a φέρονται CFa 

< 
yetv EF Arist.: ἐχλέγειν Ca (ἃ f, corr. BDe) 2 εὑρεῖν a 6: ἡ πὶ 

ἰρέσεων Om. ἃ 7 χεχρύφατε a 8 évom.a 11 ἀνατέμοις E: ἀνατέμεις a 

Φφ όν ἃ 18 ὃν ἃ: ἣν CEF χατέχονται ἃ 14 συμπέ 
καϑ᾽ --χιλοποιοῦνται mrg. Εὶ 18 lemma om. EFa 19 7 

βοῦς colloc. a 21 εἴτε ἀπὸ a 22 ὑποχείμενα om. a εἴτε ἃ 
28 ἢ prius om. ἃ 24 ἔμψυχον alt. CEF: ζῶον a 20 ἡ---ὄστρεα bis E 
ἀκίνητόν ἐστιν a: ἀκίνητά εἰσιν CEF post ὡς add. τὰ φυτὰ CFF: om. ἃ 
90. 91 τὰ ---ὑποχείαενα a 

Comment. Arist. XIII 3. Philop. in Anal. Post. i 

-f εἰ pey— 

ἡ χινεῖται post 20 
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> ΄ - ~ f , > 

λοιπῶν. εἰ γοῦν πρόχειται πρόβλημα διὰ τί ὃ ἀετὸς σχιζόπτερον ἢ ὁ 95V 

Cas λάβε τὸ γένος αὐτῶν, τὸν ὄρνιν: εἶτα ἴδε τὰ ἑπόμενα τῷ ὄρνιϑι 90 
ee e we Ἂν -- bY ~ 

ἐχ τῆς SEUSS χαὶ εἰπέ" ὁ ὄρνις πτηνὸν ζῷόν ἐστι, th δὲ πτηνὸν ζῷον 
ἢ ὁλόπτερον ἢ σχιζόπτερον. εὗρες οὖν ἐχ τῆς διαιρέσεως τὸ σχιζόπτερον 
ἑπόμενον τῷ ὄρνιϑι, χαὶ συλλόγισαι οὕτως. ὁ ἀετὸς ὄρνις ἐστί: τῷ δὲ ὄρ- on 

, 

vive Ome 
‘ 

4 ΄ 9 » ΄ ea 

oyet τὸ σχιζόπτερον: ὁ ἀετὸς dpa σχιζόπτερον. οὕτως οὖν del 
εὑρίσχοις τὰ αἴτια ἐν τῷ λαμβάνειν τὰ ἐγγύτατα, ἤγουν τὰ προσεχῇ εἴδη 

΄ - Vv a» , ~ ~ 

ᾧ γένει, ὡς ἐπὶ τοῦ ὄρνιϑος παραδεδειγμάτισται. οὕτω γοῦν ποιοῦντες 30 τῷ : 

ἕξομεν λέγειν χαὶ ἐχλέγειν τὰ αἴτια χαὶ τὰ μέσα, δι᾿ ἃ τὰ ἑπόμενα 
~ ξ΄ ᾿Ὶ v ~ 5 ~ 

10 τοῖς ὑπὸ τὸ χοινόν, ἤγουν τῷ ἀνθρώπῳ χαὶ ἵππῳ τοῖς ἀναγομένοις ὑπὸ 

τὸ χοινόν, ἤγουν τὸ ζῷον, ἀποδείχνονται. 
τε To A ληπτέον μέσον ὅρον, ὅ ἐστι ζῷον, τὸ δὲ Β μείζονα, ἐν ᾧ 

χαταγράφονται τὰ ἑπόμενα, ἤγουν τὸ αἰσϑάνεσϑαι ἢ τὸ χινεῖσϑαι, τὸ δὲ Γ 

χαὶ τὸ A χαὶ τὸ E eas ὅρους, ἐν οἷς χαταγράφονται τὰ εἴδη, meee 
15 ἄνϑρωπος 7 ἵππος ἣ βοῦς. 

~ af a a 

p. 98213 Nov μὲν οὖν xata τὰ παραδεδομένα χοινὰ ὀνόματα. 

"Ere6y τῶν γενῶν τὰ μὲν ὀνόματα ἔσχον ἀπὸ τῶν παλαιῶν φιλοσό- 

ΤΩΝ τὰ δὲ παρ᾽ ἐχείνων οὐχ ὠνοματοϑετήϑησαν, δεῖ ἡμᾶς ὀνοματοϑετεῖν 

αὐτὰ χαὶ χρᾶσϑαι τῇ αὐτῇ μεϑόδῳ εἰς εὕρεσιν τῶν ἑπομένων αὐτοῖς, τοῖς 

20 παρ᾽ ἡμῶν ὀνοματοϑετηϑεῖσιν, ἡ καὶ ἐπὶ τῶν ὠνομασμένων γενῶν χρώμεϑα. 
ἢ χαὶ οὕτως" ἐπειδὴ τὰ γένη ἢ ὠνομασμένα εἰσίν, ὡς τὰ δι᾽ ἑνὸς ὀνό- 

ματος δηλούμενα, ἣ ἀνώνυμα, ὡς τὰ διὰ λόγου δηλούμενα χαὶ οὐ δι᾽ 45 

ὀνόματος, οἷον τὸ χέρατα ἔχειν Ἱένος ἀνώνυμόν ἐστιν, δεῖ γοῦν, φησί, χαὶ 

ἐπὶ τῶν τοιούτων γενῶν τὰ ἑπόμενα αὐτοῖς λαμβάνειν οὕτως ὡς χαὶ ἐπὶ 
25 τῶν ὠνομασμένων γενῶν. 

p. 98217 Τὸ ἔχειν ἐχῖνον. 

Εἰ mpotedy πρόβλημα διὰ τί ὃ βοῦς ἐχῖνον ἔχει ἣ ἀμφώδουν οὐχ 
ἔστι, δεῖ σε λαβεῖν τὸ γένος, οἰχειότερον ὃὲ εἰπεῖν πάϑος τι, τὸ χέρατα 

ἔχειν. εἶτα σχόπει τίσιν ἕπεται τοῦτο, ἤγουν βοΐ, αἰξί, προβάτοις xat ἕτέ- 

30 pots τοιούτοις. εἶτα σχόπει τὰ ἑπόμενα τοῖς χέρατα ἔχουσι, καὶ ἔστι 
τὸ μὴ ἀμφώδουν, τὸ ἔχειν ἐχῖνον" ταῦτα δὲ γνοίης Ex τῶν ἀνατο- 50 

μῶν. χαὶ οὕτως λάβε μέσον ὅρον τὸ ne ἔχειν χαὶ πο ANSCEE ὃ 
βοῦς χέρατα ἔχει, τὸ 7) χέρατα ἌΝ ἔχει, ὃ βοῦς ἄρα ἐχῖνον a 

Ἔτι δ᾽ ἄλλος τρόπος ἐστὶ xata τὸ ἀνάλογον ἐχλέγειν τὰ ἑπό- 

7 εὑρίσκεις Ka, at οἷ. vs. 31 παραλαμβάνειν a 8 γένη sic Καὶ 9 δι᾽ ἃ seripsi: 

διὸ libri 11 ἀποδείχνυται a 18 ἤγουν --- κινεῖσϑαι om. a τὰ δὲ ἃ 

18. 14 7 χαὶ τὸ ὃ xai τὸ E scripsi: 7 ἣ τὸ ὃ ἣ τὸ ε CEF: 6.2.7 ἃ 14 ἐλάττονα, 

ὅρους---εἴδη om. a οἷς scripsi: ὦ CEF 17 ᾿Κπεὶ δὲ τῶν a 18 post δεῖ 

add. δὲ a 19 εἰς εὕρεσιν om. a 20 ὀνοματοϑετεῖσιν libri 26 lemma om. 

EFa 27 ἀμφόδουν itemque vs. 31 a 32 “ἔχουσιν a 
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usva τοῖς εἴδεσιν. (οἷον) ὅταν ὧσι διάφορα τινα, ὡς τὸ σήπιον ual ἢ ἄχανϑα 

χαὶ τὸ ὀστοῦν, τὴν αὐτὴν χρείαν ἀποπληροῦντα ἐν τοῖς ζῴοις, ἐπεὶ οὐχ ἔστι 

δυνατὸν Ot’ ἑνὸς ὀνόματος ταῦτα δηλῶσαι, dvdyousy ταῦτα ὑπὸ τὸ ἀνάλογον" 

χαὶ ἔστι τοῦτο ὡς χοινὸν ὄνομα δηϊλωτιχὸν τούτων ἁπάντων. χαὶ εἰ 90τ 

5 προτεϑῇ πρόβλημα διὰ τί ἢ σὰρξ τῆς σηπίας ἐρείδεται, χαὶ τί τὸ αἴτιον 
τὸ ταύτην ὑποστηρίζον ὑγρὰν οὖσαν χαὶ μαλαχήν, λάβε μέσον τὸ ἀνά- 

hoyov τῷ σηπίῳ, χαὶ εἰπέ’ ὃν λόγον ἔχει τὸ ὀστοῦν πρὸς τὴν σάρχα 

τοῦ ἀνϑρώπου (ὑπερειστιχὸν γάρ ἐστιν αὐτῆς υσλαχῆς οὔσης) χαὶ ἢ axavda 

πρὸς τὴν τῶν ἰχϑύων (ὑπερείδει ee ταύτην), οὕτω χαὶ TO σήπιον ὑπερείδει 

10 τὴν σάρχα τῆς σηπίας χατὰ τὸν αὐτὸν λότον. ὅ 
"Ett δ᾽ ἄλλος τρόπος ἐστὶ χατὰ τὸ ἀνάλογον ἐχλέγειν τὰ ἑπό- 

μενα τοῖς εἴδεσι. neat γὰρ μέσον ὅρον to ἀνάλογον ἀποδείξομεν τὰ 

ἑπόμενα τοῖς εἴδεσιν ἐν οἷς ϑεωρεῖται τὸ ἀνάλογον, ἀνθρώπῳ, ἰχϑύϊ χαὶ 

σηπίᾳ" οὐ γὰρ ἔστιν εὑρεῖν ὄνουα ἕν δηλωτιχὸν τῆς ἀχάνϑης ual τῶν 

15 λοιπῶν, χαὶ διὰ τοῦτο ὡς χοινὸν ὄνομα αὐτῶν τιϑέχμεν τὸ ἀνάλογον 

Ἔσται δ᾽ ἑπόμενα χαὶ τούτοις, ἤγουν ἔστι δὲ ἑπόμενα εὕρεῖν 
χαὶ ἐν τοῖς τοιούτοις, ἤγουν τῷ σηπίῳ, τῇ ἀχάνϑῃ χαὶ τῷ ὀστῷ, Ex τῆς 10 

τοιαύτης φύσεως, ἤγουν τῆς ἀναλογίας, τοῦ ὑπερείδειν τὴν σάρχα, ὥσπερ 

φύσεώς τινος’ ὡς γὰρ τοῖς χερατοφόροις ὡς φύσις τίς ἐστι χοινὴ τὸ 

20 χέρατα ἔχειν, οὕτω χαὶ τὸ ἀνάλογον δοχεῖ οἷον φύσις τις εἶναι δηλωτιχὴ 
τοῦ σηπίου χαὶ τῶν λοιπῶν. 

ἊΣ > 

Ρ.98124 Τὰ δ᾽ αὐτὰ προβλήματα ἐστι τὰ μὲν τῷ τὸ αὐτὸ μέσον 
ἔχειν. 

Σ1. ἊΣ - ΄ \ , > σ \ >. b) , \ X 
ETE τῶν προβλημάτων τὰ μέν εἰσιν ἕτερα τὰ GE ταὐτά, τὰ WEY 

τῷ cr ὄντα ἕτερα ὡς δῆλα παρῆχεν. ἕτερα Ἰὰρ προβλήματα εἰσιν ὧν χαὶ τὰ 

ὑποχείμενα χαὶ τὰ χατηγορούμενα καὶ τὰ μέσα, ἤγουν τὰ αἴτια, εἰσὶν ἕτερα᾽ 20 
΄ 

οἷον τοῦ μὲν “διὰ τί ὁ oe ney A eRaLy μέσον χαὶ αἴτιόν ἐστι τὸ 
~ κω (δὲ C9 » 5 ‘ 

ζῷον" τοῦ δὲ “Gta τί ὃ ἰχϑὺς οὐχ ἀναπνεῖ; μέσον χαὶ αἴτιόν ἐστι τὸ μὴ L 

πνεύμονα ἜΧΕΙΣ. ταὐτὰ δὲ προβλήματα πεν ὧν τὸ μέσον ταὐτόν 

80 χἂν χατὰ τὰ ὑποχείμε 

(υ στι, 
2 
εν -- ενα χαὶ χατηγορούμεναά εἰσιν ἕτερα’ οἷον διὰ τ 

χειμῶνι ῥᾷον πέττομεν: χαὶ διὰ τί ONE STE πυχνὸν ἀναπνέομεν; χαὶ 

διὰ τί τὰ φρέατα ἐν χειμῶνι ϑερμά εἰσιν, ἤγουν τὰ ὕδατα τὰ ἐν τοῖς 

φρέασι; ταῦτα γὰρ τὰ τρία προβλήματα χἂν ἕτερά εἰσι χατὰ τὰ ὑποχεί- Us 
re “-Ὁ 

μενα χαὶ χατηγορούμενα, ἀλλ᾽ οὖν τὸ αἴτιον αὐτῶν πάντων ἕν ἐστι χατ᾽ εἶδος 

35 ἔστι 6& ἢ ἀντιπερίστασις χαὶ συστολὴ τοῦ ϑερμοῦ. πέττομεν γὰρ ῥᾶον 

1 οἷον addidi εἰσὶ CFa 4 εἰ om. ἃ 7 τῷ σηπίῳ scripsi: τὸ σήπιον CEF: 

τῇ σηπίᾳ ἃ 12. 18 τοῖς εἴδεσι τὰ ἑπόμενα ἀποδείξομεν, οἷς ἃ 14 εὑρεῖν CEF: ὡς ἃ 

ἕν ὄνομα Ο: ὄνομα a post ἕν del. ὄνομα F post δηλωτιχὸν add. καὶ C 

16 ἔσται CEF (Ὁ Mdn): ἔστι a Arist. post τούτοις add. ὥςπερ μιᾶς τινος φύσεως a 

δὲ CEF: χαὶ a 17 τῇ σηπία CFa 21 χαὶ CEF: ἣ ἃ 22 δ᾽ a Arist.: om. 

CEF 26 τὰ primum om. CF 30 post κἂν add. καὶ CFa χατὰ in ras. Εἰ 
κατηγορούμενα ---ὁ ποχείμενα ἃ ὧσιν ἃ 35 post δὲ add. χαὶ a 

oe 
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(em. ~ 

ἐν χειμῶνι διὰ τὸ πυχνοῦσϑαι τοὺς ἐν τοῖς σώμασι πόρους ὑπὸ τῆς τοῦ 9601 

περιέχοντος, ἤγουν τοῦ ἀέρος, ψυχρότητος: πυχνωϑέντων ὃξ τῶν πόρων 

ντὸς τὸ ἐν ary ἔμφυτον Denna χαὶ εἰς βάϑος διεισδύνει τῶν 
my συστέλλεται ἐ 

τοῦ σώματος στερεῶν, χαὶ ἐπεὶ ἐχτὸς οὐχ ἔστι διαχεόμενον διὰ τῶν τοῦ 

5 σώματος πόρων, πολλαπλασιάζεται ἐντὸς ual πλεῖστον γίνεται" πολὺ δὲ ὃν 80 

ῥᾷον δύναται χαὶ τὰ βρώματα χατεργάζεσϑαι καὶ πέττειν. ὡσαύτως χαὶ 

τὰ ἐν τοῖς φρέασιν ὕδατα ϑερμά ἐστιν ἐν χειμῶνι διὰ τὸ ἀντιπεριίστασϑαι 

χαὶ συστέλλεσϑαι χαὶ εἰς τοὺς χευϑμῶνας τῆς γῆς διεισδύνειν τὸ ϑερμὸν 

διὰ τὴν ποῦ ἀέρος ψυχρότητα. πυχνὸν δὲ ἀναπνέομεν χοιμώμενοι διὰ τὸ 

10 τὸ ζῷον χρήζειν τῆς εἰσπνοῦῆς τῆς ἐχ τοῦ ἀέρος διὰ κατάψυξιν τοῦ ἐν τῇ 

χαρδίαᾳ ἐμφύτου ϑερμοῦ, ἵνα μὴ μένον axpatov τὸ ϑερμὸν χαταφλέξῃ τὸ 

ζῷον. ἐπεὶ γοῦν 6 ὕπνος 1Π διὰ τὸ ἐπιπωματίζεσϑαι τὴν χαρδίαν διὰ 80 

τῶν ἐχ τῆς χεραλῆς χατερχομένων παχέων ἀτμῶν, ἢ δὲ ἐπιπωμάτισις τῆς 

χαρδίας ἢ ἐξ αὐτῶν γινομένη phe ἐν αὐτῇ τὸ ϑερμὸν zat οὐχ ἐᾷ 

ἔρεσϑαι, συστελλόμενον δὲ τὸ ΠΡΟΣ πολλαπλασιάζεται χαὶ ὃραστι- 

χώτερον γίνεται, ἵνα μὴ ἐχφλογωϑῇ τὰ τοῦ ζῴου ἐντὸς ὑπὸ τῆς τοῦ ϑερμοῦ 

χαυστιχῆς δυνάμεως, τούτου χάριν πυχνὰ τὸν ἐχτὸς ἀέρα εἰσπνέομεν ἐν 

τῷ τοῦ ὕπνου χαιρῷ, ἵνα διὰ τῆς τ χολασϑῇ τὸ χαυστιχὸν τοῦ 

ἐμφύτου ϑερμοῦ χαὶ ἄμετρον χαὶ πρὸς πο ἔλϑῃ. ταὐτὰ γοῦν λέγεται 40 

90 ταῦτα τὰ ῥηϑέντα προβλήματα ἐν τῷ ἔχειν τὸ αὐτὸ μέσον, ἤγουν 

αἴτιον, χατὰ τὸ εἶδος" αἴτιον γὰρ ταῦτα ἔχουσι τὴν τοῦ ϑερμοῦ ἀντιπερί- 

στασιν χαὶ συστολήν. 
CANN ~ ΄ , n” ΞΟ . alive 

Twa δὲ τῶν προβλημάτων τούτων, χἂν ἕτερά εἰσι χατὰ τὰ ὑποχείμενα 

χαὶ 
>) ~ Vv A , σ X a ~ vw 5 ὰ ar ~ ’ ~ 

αὐτοῖς αἴτια χαὶ μέσα ἕτερα μὲν εἶναι τῷ erder ταῦτ δὲ τῷ γένει. ἐχεῖνα 
ἃς R 

4 
as, en 

Φ °o Φ ς [= (ἢ SI R Rg S > Φ Cc \ c R Cc εἰ 2 ~ τ 
- 
Φ - a R o εὶ - 

bl - 
Os, < [ΟἹ a (oy) = = a o- x R ee, —~ 

4 a 

yet 
Ss 

My \s 

τῷ σι 

[7] ὲ “λέγεται αἴτια ταὐτὰ τῷ γένει, ὅσα € τοῖσιν διαφοράς, ἤγουν ὅσα διαφέ- 45 
~ ὙΝ ~ » 2 \ 

ρουσι τῷ εἴδει, τῷ ἄλλων ἣ ἄλλως εἶναι, ἤγουν ἐν τῷ ἐν ἄλλοις χαὶ 
ve ΄ , ~ κ᾿ \ » 

ἄλλοις ὑποχειυένοις ϑεωρεῖσϑαι χαὶ χατὰ ἀλλοὺς χαὶ ἄλλους τρόπους 
“, IN ar ~ , ἊΨ A Tet a \ ᾿ , e 5 , Αἱ a 4 ΄ 

γίνεσϑαι. εἰσὶ δὲ τῷ γένει ταὐτὰ οἷον διὰ τί γίνεται ἢ YM; χαὶ διὰ τι 

80 ἐμφαίνεται, ἤγουν διὰ τί ἐν τοῖς AGREES τιον; ἑαυτούς: χαὶ διὰ 
, 

τί ἢ pts συνίσταται; πάντα γὰρ ταῦτα τὰ τρία ὙΠ ER τὸ αὐτό, 

ἤγουν ἕν τῷ γένει πρόβλημα λέγεται εἶναι" πάντα γὰρ ταῦτα αἴτια ἔχουσι 

τὴν ἀντανάχλασιν, ἦτις ὡς γένος ϑεωρεῖται ἐν τούτοις πᾶσι. πλὴν εἰ χαὶ 50 
‘ , a ~ , > JE | e Av \ \ ‘ 5 5 ~ Vv a ~ ? ? 

τὰ τρία ἕν τῷ γένει εἰσὶ διὰ τὸ χαὶ τὰ ἐν αὐτοῖς αἰτια EV TH γένει εἰναι, 

35 GAR οὖν ταῦτα τὰ αἴτια ἕτερα τῷ εἴδει εἰσὶ διὰ τὸ ἐν ἄλλοις χαὶ ἄλλοις 

ὑποχειμένοις ϑεωρεῖσϑαι τὴν ἀντανάχλασιν- ἐπὶ μὲν γὰρ τῆς ἠχοῦς ἄἀντα- 

νάχλασις γίνεται τοῦ ἀέρος, ἐπὶ δὲ τῆς ἴριδος ἀντανάχλασις τῶν τοῦ ἡλίου 

2 περιϑέοντος ἃ Ψυχροῦ ἃ 3 διαδόνει ἃ 6 χαὶ primum om. ἃ 

8 χεϑμῶνας a 10 τὸ om. a 12 post τὸ del. μὴ F 18 ἐπιπωμά- 

THOS ἃ 15 τὸ ϑερμὸν om. a πολλαπλασιάζεται mrg. E 17 ἐντὸς a 

18.19 τὸ ἐμφύτου ϑερμοῦ χαυστιχὸν a 21.22 ἀντιπαράστασιν ἃ 23 δὲ om. EF 

24 τὰ addidi cf. vs. 34 27 τῷ alt. a Arist.: τῶν CEF (Ad, pr. B) ἢ CEF 

Arist.: zal a εἶναι om. C ἐν τῷ CEF: τὸ a 32 προβλήματα E, post 

λέγεται a 
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> 

ἀχτίνων, ἐπὶ δὲ τῆς ἐυφάσεως τῆς ἐν χατόπτροις ἀντανάχλασις γίνεται τῶν 
΄ - v > ‘ ΄ ΄ ~ , ΄ Ἀ she = 

ἀχτίνων THY ὄψεων. ἀλλὰ ῥητέον ταῦτα λεπτομερέστερον. 7 μὲν | ἠχὼ 90» 

joes οὕτως" ὃ ἐχφωνῶν πλήττει τὸν προσεχῇ ἀέρα διὰ τῆς ἐχφωνήσεως 

χαὶ ἐγχαταγράφει ἐν αὐτῷ τὸ "ὩΣ νούμενον: ὁ ὃὲ προσεχὴς οὗτος ἀὴρ 

5 πλήττει τὸν ἐφεξῆς αὐτῷ ὄντα agp αὐ eee ἐν αὐτῷ χαὶ ἃ ἐν αὐτῷ 

χατεγράφησαν, χαὶ οὗτος τὸν ἐφε τ χαὶ οὕτω χατὰ διαδοχὴν τῶν ἐφεξῆς 
ἀέρων πληττομένων χαὶ τὰ ἐγγραφέντα δεχομένων χατὰ τὸ ἀχέραιον of 

ἐφεξῆς ἀέρες πληττόμενοι, ὅταν προσπέσωσιν ἔν τισι χοιλώμασιν ἐκ στερεῶν ὃ 

λίϑων τὴν χατασχευὴν ἔχουσιν, ἀνταναχλῶνται χαὶ ὑποστρέφονται αὖϑις πρὸς 

10 τὰς ἡμετέρας ἀχοὰς ἔχοντες σῶα ἃ ἐν αὐτοῖς χατεγράφησαν. ἐν δὲ 

χατόπτροις ὁρῶμεν ξαυτοὺς λείοις οὖσι χαὶ στερεοῖς χαὶ λαμπροῖς: al γοῦν 

ἀχτῖνες τῶν ὄψεων at ἐχ τῶν ὀφϑαλυῶν ἡμῶν ἐξερχόμεναι τοῦ δρᾶν δύνα- 

μιν ἔχουσαι προσπίπτουσι τῷ χατόπτρῳ λείῳ ὄντι χαὶ στερεῷ χαὶ λαμπρῷ, 
χαὶ ἀνταναχλώμεναι ποιοῦσιν ἡμᾶς ὁρᾶν ἑαυτούς, ὥσπερ ἂν χαὶ τὸ ἐν τῷ 10 

15 δόρατι ξίφος στερεῷ τινι ἐντυχὸν σώματι πάσχει τινὰ ἀντανάχλασιν μετὰ 

σφοδρότητος αὐτῷ ἐμπεσόν. ἐπὶ 6& τῆς ἴριδος οὕτως: ὅταν μετρία τις 

πύχνωσις τῶν νεφῶν γένηται ὡς δύνασϑαι δροσίζειν ἢ nat ὑετίζειν τοῦ 

Ἡλίου λάμποντος, τότε αἵ τοῦ ἡλίου ἀχτῖνες προσπεσοῦσαι τοῖς δροσίζουσι 

νέφεσιν ἢ χαὶ ψαχάζουσι χλῶνται χατὰ χύχλον, ἐπεὶ χαὶ ἐν σφαιροειδεῖ 

20 σώματι ἣ τοῦ ἡλίου χίνησις γίνεται, χαὶ οὕτως 6 τῆς ἴριδος χύχλος 
συνίσταται. 

ἔγονται ταὐτὰ διὰ τὸ τὸ αἴτιον χαὶ μέσον 15 

έσον ΤΩ: έρξσϑαι. Ἔ “Ὁ: On > —— € < os @- [0] ov τὶ [Ὁ] oe — v 

G oa 

εἰ - 

λ 
~ ΄ , c Ἁ σ 

τοῦ ἑτέρου ὑπὸ (tO) ἕτερον uw 

λή 
͵ 

ταὐτά εἰσι τὰ τοιαῦτα προβλήματα, ταὐτὰ μὲν οὐχ εἶπεν, GAN ὅτι διας 
ρουσι χαὶ ἕτερα εἰσιν. ἔδει 

ἀλλὰ μᾶλλον ταὐτά, διότι οὐδὲ ζητεῖ ἐνταῦϑα τίνα εἰσὶ τὰ ἕτερα προβλή- 

ματα, ἀλλὰ τίνα ταὐτά. xat λέγομεν, ἐπειδὴ τῶν προβλημάτων τούτων 
2.) Td \ Vv , id \ \ Vv. C ΄ 3 ΄ ΄ \ [ἐφ᾽ ὧν] τὸ αἴτιον ϑατέρου ὑπὸ τὸ αἴτιον ϑατέρου ἀναφέρεται ὡς καὶ 20 

δοχεῖν ἐντεῦϑεν τὸ ἀπαράλλαχτον ἔχειν τὰ προβλήματα τὰ τοιαῦτα, διὰ 

τῷ οι 

80 τοῦτο ἠναγχάσϑη τὴν διαφορὰν αὐτῶν εἰπεῖν. 

\ , 

Ρ. 98231 Οἷον διὰ τί ὃ Νεῖλος φϑίνοντος tod μηνὸς μᾶλλον ῥεῖ; 

Μὴν λέγεται τὸ χρονιχὸν διαίτημα δι’ ὅσου ἦ τε γένεσις τῆς σελήνης 
χαὶ at ποιχίλαι ταύτης αὐξήσεις χαὶ μειώσεις γίνονται. 25 

rat » Ν , ~ ᾿ ~ 6 ~ ~ » 

Οἴον διὰ τί μᾶλλον ῥεῖ ὁ Νεῖλος τοῦ μηνὸς φϑίνοντος, ἤγουν 

ὃ ἣ ἐχφώνησις ψόφος πλήττει ἃ 4 τὸ ϑεωρούμενον. 7 δὲ προσεχὴς, οὕτως ὅδε ἀὴρ a 
ὃ χαὶ ἃ ἐν αὐτῷ om. ἃ fort. χαὶ (αὐτὸς) 6 οὕτω (ante τὸν) ἃ 7 χαὶ χατα- 
γραφέντα ἃ 8 τινι χοιλώματι ἃ 9. ἔχοντα ἃ ὑποστρέφονται CEF: ἀντανα- 
στρέφονται ἃ 10 σῶμα ἃ 11 αὑτοὺς ἃ 19 ψεχάζουσι a: non liquet E 
ἀνταναχαλῶνται a 22 to alt. om. a 23 to ex Arist. addidi 28 ἐφ᾽ dy 
delevi ϑάτερον (ante ὑπὸ) E 91 lemma om. CEF 32 ὅσου, υ in ras. FE 
μὲ y "oe ‘ » , , ὅσον CFa 33 καὶ ποιχίλη --- αὔξησις --- μείωσις γίνεται a 



"» 

ἐλαττουμένου χαὶ πρὸς τέλος ἀγομένου: χαὶ ἀποδιδόαμεν αἰτίαν τὸ τὸν 96V 

χαιρὸν τότε χειμεριώτερον γίνεσϑαι λέγοντες. 6 Νεῖλος μᾶλλον ῥεῖ, ὅτε 

ὃ χαιρὸς χειμεριώτερος γίνεται" χειμεριώτερος GE ὁ χαιρὸς γίνεται 

φϑίνοντος τοῦ μηνός" ὃ Νεῖλος ἀρὰ μᾶλλον ῥεῖ φϑίνοντος τοῦ μηνός. χαὶ 
”~ ΄ A ’ , 

5 πάλιν ἕτερον πρόβλημα" χαὶ διὰ τί χειμεριώτερος ὁ χαιρὸς γίνεται φϑίνοντος 80 
τοῦ μηνός; χαὶ ἀποδιδόαμεν αἰτίαν τὴν τῆς σελήνης ἔχλειψιν λέγοντες" 

χειμεριώτερος ὃ χαιρὸς γίνεται ἐχλειπούσης τῆς σελήνης" ἐχλείπει ὃὲ αὕτη 

os τοῦ μηνός: ὃ χαιρὸς ἄρα χειμεριώτερος γίνεται φϑίνοντος τοῦ 

μηνός. ὅρα ὅπως τὸ αἴτιον τοῦ πρώτου προβλήματος ἀπεδείχ 
ν 
On μᾶλλον 

- ὃ > ΄ σ 
10 διὰ τοῦ αἰτίου τοῦ δευτέρου προβλήματος. χαὶ πάλιν ἕτερον meee 

4 ~ > , ar Ἁ 

παρασιωπηϑὲν μὲν παρὰ τοῦ ᾿Δριστοτέλους ἐμπῖπτον δὲ ual αὐτὸ ἐξ 

ἀνάγχης, οἷον διὰ τί ἐχλείπει ἢ σελήνη φϑίνοντος τοῦ μηνός: χαὶ φαμὲν 8 

αἴτιον τούτου τὸ συνοδεῦσαι τὴν σελήνην τῷ ἡλίῳ. 7 γὰρ σελήνη ἐχλείπει 
τῷ συνοδεῦσαι τῷ ἡλίῳ: συνοδεύει δὲ τῷ ἡλίῳ φϑίνοντος τοῦ μηνός" 

15 ἢ σελήνη ἄρα ἐχλείπει φϑίνοντος τοῦ μηνός. ταῦτα γοῦν τὰ τρία προ- 

βλήματα ταὐτά εἰσι διὰ τὸ τὸ αἴτιον τοῦ πρώτου χατασχευάζεσϑαι ὑπὸ 

τοῦ αἰτίου τοῦ δευτέρου, τὸ δὲ τοῦ δευτέρου αἴτιον χατασχευάζεσϑαι ὑπὸ 
τοῦ αἰτίου τοῦ τρίτου. ἐπεὶ γὰρ ἣ σελήνη τὸ φῶς ἀπὸ τοῦ ἡλίου δέχεται, 
πανσέληνος οὖσα χαὶ πολὺ τὸ φῶς ἐξ ἐχείνου δεχομένη ἔχει χαὶ πλείονα 40 

, εἰ > > 4 ct 5 ~ 3/ Q 79 > « " 20 ϑερμότητα: by’ ἧς ϑερμότητος at ἐν τῷ ἀέρι ἀτμιδώδεις ἀναϑυμιάσεις 

διαλύονται, χαὶ χαϑαρὸς 6 ἀήρ ἐστιν. ἐπὰν δὲ φϑίνηται ἢ σελήνη, ae 
Vv \ ‘ L4 λοιπὸν ἔχει χαὶ τὴν ϑερμότητα: ὅσον γὰρ ἐλαττοῦται τὸ φῶς αὐτῆς L | Ι ) 

τοσοῦτον ἐλαττοῦται χαὶ τὸ ἐν ταύτῃ ϑερμόν: χαὶ ἐλαττωϑὲν οὐ δύναται 

διαλύειν τὰς ἀτμιδώδεις ἀναϑυμιάσεις, χαὶ συνίστανται λοιπὸν αὗται χαὶ 
΄ 

πυχνοῦνται χαὶ ς ἀπεργάζονται: χαὶ διὰ τοῦτο καὶ of ποταμοὶ μᾶλλον 4 τῷ or 

‘ 

ob 
\ ‘ v ΄σ » x v v 

τα γὰρ τὰ αἰτια οὕτως Ξε πρὸς (ἄλληλα, muy 

ϑάτερον πρὸς) ϑάτερον, ws ϑάτερον ὑπὸ ϑατέρου κατασχευάζεσϑαι, ἤγουν 
~ a ~ 

τὸ: πρῶτον ὑπὸ τοῦ δευτέρου χαὶ τοῦτο ὑπὸ τοῦ τρίτου. 

p. 98185 Περὶ δὲ αἰτίου χαὶ οὗ αἴτιον. | 

80 “Ἕτερον χαὶ τοῦτο ds ώρημα. ἐπειδὴ γὰρ ὄπισϑεν περὶ αἰτίων τε χαὶ 91: 

αἰτιατῶν ἔλεγε, τῶν τε ἅμα ὄντων χαὶ τῶν μὴ τοιούτων, χαὶ πῶ 

λούϑησις ἐπὶ τούτων ἐξ ἀνάγχης γίνεται, ἀπορίαν τινὰ χινεῖ περ 

νῦν, ἐὰν ἐπὶ τῶν dua ὄντων αἰτίων χαὶ αἰτιατῶν ὄντος τοῦ αἰτίου ἐξ 
: ; rs nv, a 

ἀνάγχης ἐστὶ τὸ αἰτιατόν, χαὶ ὄντος τοῦ αἰτιατοῦ ἐξ ἀνάγκης ἐστὶ τὸ αἴτιον. 

45 οἷον εἰ τοῦ ἐχλείπειν τὴν σελήνην αἴτιόν ἐστι τὸ ἐν μέσῳ εἶναι τὴν i | Le) ry | 

3 ὃ prius om.a 4 post μηνὸς add. 6 xatpos ἄρα χειμεριώτερος γίνεται φϑίνοντος τοῦ 

μηνὸς ἃ 5 zat deleverim 10 τὴν αἰτίαν E 18 thy σελήνην τῷ ἡλίῳ a: 

τῇ σελήνη τὸν ἥλιον CEF 14 δὲ ἃ: om. CEF 10 τὸ alt. om. a τοῦ πρά- 

ypatos ἃ 17 τοῦ δευτέρου αἰτίου E: αἰτίου τοῦ δευτέρου ἃ τὸ δὲ δεύτερον 

ται ἃ 22 xat τὴν om. ἃ 20. 21 ἀλληλα---πρὸς addidi 27 ὡς 

om. ἃ 30 ὀπισϑεν] c. 12 p. 988 10 86. τε om. EF 32 ἀπορίας twas a 

34 τοῦ om. a αἴτιον CEF; αἰτιατόν a 35 pésw corr, ΕἸ, a: μέρει CE, pr. F 

icp] 



PHILOPONI IN ANALYT. POST. II 16 [Arist. p. 98435 b1. 16] 

γῆν zat τοῦ φυλλορροεῖν 

φύλλου μέσου ἀποδείχνυται τ Q- εἰ 

» 

ς oo ἀποδείχνυται τὰ δένδρα πλατύφυλλα εἶναι, λοιπὸν ἀδύνατον ἀπόδειξιν διὰ 

τούτων γενέσϑαι. εἰ γάρ τινά εἰσι δι᾿ ἀλλήλων δειχνύμενα, χύχλῳ δεῖξιν 

8 ποιοῦσιν, ἥτις ἀπόδειξις οὐχ ΠΝ εἰ δὲ μὴ ἅμα εἰσὶν αἴτια χαὶ αἰτιατά, 
συμβαίνει ὄντος μὲν τοῦ αἰτίου ἐξ ἀνάγχης εἰσάγεσθαι τὸ αἰτιατόν, ὄντος 

ὃξ τοῦ αἰτιατοῦ οὐχ ἐξ ἀναγχης εἰσάγεσϑαι τὸ αἴτιον τοῦτο τὸ ὑποτεϑέν. 

οἷον τὸ πῦρ ἐστιν αἴτιον τῆς τέφρας χαὶ τοῦ χαπνοῦ: GAN οὐχ ἅμα εἰσὶ 
τὸ αἰτιατὸν χαὶ τὸ αἴτιον, ἀλλὰ πρῶτον μὲν γίνεται πῦρ, εἶτα ἐπαχολουϑεῖ 

10 ὕστερον ἣ τέφρα χαὶ ὁ χαπνός. χαὶ πάλιν τοῦ τὴν ἄμπελον φυλλορροεῖν 
αἴτιόν ἐστι τὸ πήγνυσθαι τὸ ἐν τῷ ὀχάνῳ ὑγρόν. τοῦτο γοῦν τὸ παρᾶ- 

ὃξ δειγμα χρεῖττόν ἐστι τοῦ τεϑέντος παραδείγματος χατὰ λήϑην ἐπὶ τοῦ πυρός. 
ντος Bev 0 ν τοῦ αἰτίου, ἤγουν tod πήγνυσθαι τὸ ἐν τῷ ὀχάνῳ ὑγρόν, 

πεται χαὶ τὸ τὰ τ: φυλλορροεῖν, ὅ ἐστιν αἰτιατόν" ὄντος 

τοῦ is δένδρα pomp) οὐχ ἐξ yap ἐστὶν ὃ ὑπετέϑη αἴτιον, 
ἤγουν ἢ τοῦ ὑγροῦ πῆξις, GAN ἔσται τι ἕτερον αἴτιον, τὸ πλατύφυλλον, ἔτι 

τὸ δ Πυσ05: τὰ φύλλα. εἰ γοῦν τὸ τὰ ὙΠ φυλλορροεῖν δείχνυται 

χαὶ διὰ τοῦ πήγνυσθαι τὸ ὑγρὸν χαὶ ῥυτιδοῦσϑαι τὰ one λοιπὸν ἄρα. τοῦτο 
ἀπόδειξις οὐχ ἔστι: πᾶσα γὰρ ἀπόδειξις δι᾿ ἑνὸς αἰτίου μέσου γίνεται. 

20 

δὲ ὁρισμὸς ἑχάστου πράγματος εἷς ἐστιν. οὕτως ἄρα ἑχατέρωϑεν ἣ ἀπο- 
ρία ἔχει τὸ ἰσχυρόν. 

p.98b1 Εἰ γὰρ μὴ ὑπάρχει, ἄλλο τι ἔσται. 

Εἰ γὰρ ὄντος τοῦ αἰτιατοῦ, ἤγουν τοῦ τὰ δένδρα PLO οὐχ 2 

πάρχει αἴτιον τὸ πρώτως ὑποτεῦϑέν, i ἴοῦν τὸ πήγνυσϑαι τὸν ὁπόν, Ξθειρ Ὁ. 

σ 
no σι 

a ao 

δύο αἰτίων φαίνετα: ἀποδείχνυσϑαι τὸ τὰ δένδρα φυλλορροεῖν, ὃ ἀπόδειξις 
‘ 

\ v 3 ~ » IRA) 

ται TO αἴτιον αὐτοῦ, ἤγουν τὸ ῥυτιδοῦσϑαι τὰ φύλλα. χαὶ λοιπὸν διὰ 

Vv 5 >: 

οὐχ ἔστιν. εἰ δὲ τὸ αἴτιον ἅμα xat τὸ αἰτιατὸν ὑπάρχει. λοιπὸν Ov 

ἀλλήλων δείχνυνται" ἢ δὲ διάλληλος δεῖξις ἀπόδειξις οὐχ ἔστι. δειχϑήσεται 

80 γὰρ χαὶ τὸ αἰτιατόν, τὸ τὴν ἄμπελον φυλλορροεῖν, διὰ μέσου τοῦ 

πλατυφύλλου αἰτίου ὄντος, χαὶ αὖϑις τὸ αἴτιον, ἤγουν ὅτι ἢ ἄμπελος 

πλατύφυλλος, διὰ μέσου τοῦ αἰτιατοῦ, ἤγουν τοῦ φυλλορροεῖν. 

p.98b16 Εἰ δὲ μὴ ἐνδέχεται αἴτια εἶναι ἀλλήλων. 

Δείξας ἑχατέρωϑεν τὴν ἀπορίαν τὸ ἰσχυρὸν ἔχουσαν νῦν ἐπάγει τὴν 

423 

6 πλατύφυλλον, εἰ οὖν ὄντος τοῦ πλατυ- 91τ 
évopa φυλλορροεῖν χαὶ διὰ τοῦ φυλλορροεῖν 10 

:0 

26 

30 

2 post φυλλορροεῖν alt. add. τὸ πλατύφυλλον a 6 μὲν om. a 6. 7 ὄντος 68 — αἴτιον 

mrg. E! τ Hobe Ca 14 χαὶ om. a 14.15 ὅ---φυλλορροεῖν om. a 

15 ἐστὶν. CEF: δὲ 16 ἕτερον om. a post πλατύφυλλον add. χαὶ a 
ἔτι Scripsi: ἔστι “libri 18 zat prius om. a 20 ὡς om. a post git 

a 

Dopey add. ὅτι a 21 οὗτος a 25 πρῶτον a 28 ἂν δὲ a 

alt. om. a 29 δείχνυται a 31 αἰτίου om. a 33 αἴτια a Arist.: αἴτιον C 

τ ὴ 

JER 



494 PHILOPONI IN ANALYT. POST. IL 16 [Arist. p. 98016, 25] 

λύσιν αὐτῆς λέγων ὡς οὐ Gt ἀλλήλων ἐνταῦϑα ἢ ἀπόδειξις τίνεται. εἰ 97 
γὰρ χαὶ τὸ αἴτιον καὶ τὸ αἰτιατὸν ὁμόχρονά εἰσι χαὶ χατὰ τὸν χρόνον 
ϑάτερον ϑατέρου οὐ προηγεῖται (ἅμα γὰρ ἐπινοεῖς τὸ αἴτιον, τὸ ἐν μέσῳ 
εἶναι τὴν γῆν, χαὶ εὐϑὺς συνεισάγεται χαὶ τὸ αἰτιατόν, ἤγουν τὸ ἐχλεί- 40 

ὅ πειν τὴν σελήνην), ἀλλ᾽ οὖν τῇ φύσει καὶ τῇ ἐπινοίᾳ καὶ τῷ λόγῳ τὸ αἴτιον 
προηγεῖται τοῦ αἰτιατοῦ. χαὶ γὰρ ἡμεῖς πρῶτον ἐπινοοῦμεν τὸ ἐν μέσῳ 

εἶναι τὴν γῆν, εἶθ᾽ ὕστερον τὸ ἐχλείπειν τὴν σελήνην: ἀλλὰ χαὶ ἢ φύσις 
πρῶτον γινώσχει τὸ αἴτιον, ef) οὕτω τὸ αἰτιατόν. χαὶ ἐπεὶ προηγεῖται τὸ 

αἴτιον τοῦ αἰτιατοῦ, εἰ μὲν ὁ συλλογισμὸς γένηται, ὅτι ἐχλείπει ἢ σελήνη 
\ Ἃ σ 5 ~ \ ΄ - Δ ΣΝ v ee > i? 

ὅτι φυλλορροεῖ ta δέ ὰ μέ ο ΤΊ έ 10 ἣ ὅτι φυλλορροεῖ τὰ δένδρα, διὰ μέσου τοῦ αἰτίου, ἤγουν τοῦ ἐν μέσῳ 
τ x ~ Ἃ - \ Ὁ " ΄ ΄ ΄, τ ’x lad εἶναι THY γῆν ἡ τοῦ τὸ ὑγρὸν πήγνυσθαι, γίνεται χυρίως ἀπόδειξις: αὕτη 45 
‘ up ah \ os Lf, ’ SY SX ΄ XN n~ Ἁ ΄ 

γὰρ ἐς αἰτίων χαὶ προτέρων γίνεται. ef ὃὲ ὁ συλλογισμὸς προβῇ διὰ μέσου 
~ > ~ 5 , 5 Vv ~ , \ > , ἊΨ 

τοῦ αἰτιατοῦ, ἀπόδειξις οὐχ ἔστι τοῦτο ἀλλὰ τεχμηριώδης συλλογισμός" ἐχ 

τοῦ ὑστέρου γὰρ τὸ πρῶτον τεχμαιρόμεϑα. 
= LS) \ >) > og 7 ΄ = ‘ wv x \ 

15 Et yap οὐχ ἐνδέχεται αἴτια ἀλλήλων εἶναι τὸ αἴτιον χαὶ τὸ 

αἰτιατόν: ἀεὶ γὰρ τὸ αἴτιον πρότερον τοῦ αἰτιατοῦ. εἶτα ἀναρτήσας τὴν ἀπό- 

δειξιν τοῦ λόγου πάλιν ἐπάγει" εἰ μὲν ἢ ἀπόδειξις FH διὰ τοῦ αἰτίου τοῦ 
, 

διότι ἐστίν, “ise τὴν αἰτίαν τοῦ πράγματος ἀποδίδωσιν, ἢ δὲ διὰ τοῦ αἰτια- 

τοῦ ἀπόδειξις οὐχ ἔστι τοῦ διότι συλλογισμός, ἤγουν οὐ δείχνυσι τὴν αἰτίαν 50 

20 τοῦ πράγματος, ἀλλὰ μόνον τὸ ὅτι συνάγει. εἶτα διὰ τὴν ἀπόδειξιν τοῦ λόγου 
“Ὅλ 

ἐλλειπτιχῶς λάβε ἔξωϑεν: οὐδὲν ἄτοπον τὸ OV ἀλλήλων δείχνυσϑαι, ἀλλ᾽ ὅτε 
ΠΟΥ ἘΠῚ ἢ 

(ὃ Ό = R 
\ ΄ > \ Re ~ > ,Ιδ "Ὁ » , σ 

μὲν ὁ συλλογισμὸς διὰ τοῦ αἰτίου γίνεται, ἀπόδειξίς ἐστι χυρίως, ὅτε ὃ 
if ~ > ~ Ἂν i>) - , Ψ wv 38 Ἁ ΟῚ 

ἔσου τοῦ αἰτιατοῦ, ἀπόδειξις τυρίως οὐχ ἔστιν ἀλλὰ τεχμηριώδης συλλο- 
σ 

ὅ γισμός. ὅτι δὲ οὐ τὸ ἐχλείπειν αἴτιόν ἐστι τοῦ ἐν μέσῳ τὴν γῆν εἶναι, 
- 

ἀλλὰ τὸ ἐν μέσῳ εἶναι τὴν γῆν | αἴτιον τοῦ ΤΣ ἵπειν, φανερὸν sx 91ν τῷ σι 

τοῦδε" τὰ τ αἴτια ἐν τῷ ὁρισμῷ λαμβάνονται τῶν αἰτιατῶν, χαὶ τὸ ἐν 
, | Ἁ ~ 5 ~ (2 ~ , ~ ἘΣ , Vv ! 

μέσῳ λοιπὸν εἶναι ey γῆν ἐν τῷ cpreits λαυβάνεται τῆς ἐχλείψεως" ἔχλειψις 

γάρ ἐστι σελήνης στέ =pyots φωτὸς δι᾽ ἀντίφραξιν τῆς y7s° οὐ μὴν δὲ ἐν τῷ 
ra ~ ~ 3 e 

ὁρισμῷ τοῦ ἐν μέσῳ εἶναι τὴν γῆν λαυβάνεται ἢ ἔχλειψις. 

80 p.98b25 Ἢ ἐνδέχεται τοῦ αὐτοῦ πλείω αἴτια εἶναι. 5 

᾽ v \ , ‘ ‘ a) b) , ἂν ~F i“ σ 53 

Λύσας τὸ ἄπορον χαὶ εἰπὼν μὴ δι᾽ ἀλλήλων δεῖξιν γίνεσϑαι, ὅταν τὸ 

αἴτιον ἅμα χαὶ τὸ αἰτιατὸν τ ἀλλὰ τὸν υὲν συλλογισμὸν τὸν διὰ μέσου 1ὅ 

τοῦ αἰτίου χυρίως εἶναι ἀπόδειξιν χαὶ τοῦ διότι, τὸν GE διὰ τοῦ αἰτιατοῦ 

τεχμηριώδη εἶναι συλλογισμόν, νῦν ἐπάγει χαὶ ἑτέραν λύσιν, ὅτι ὅταν μὲν 

35 διὰ τοῦ αἰτίου γίνηται ὁ συλλογισμός, ἐξ ἀνάγχης ἕπεται τὸ αἰτιατὸν χαὶ 
ν » 

χυρίως ἀπόδειξις γίνεται, ὅταν δὲ τὸ αἰτιατὸν μέσον ληφϑῇ, οὐχ ἐξ ἀνάγκης 

1 7 om. ἃ 3 ἐπινοεῖ a 7.8 immo τῇ φύσει---γίνεται 10 ἣ scripsi: xat a: 

om. CEF 11 ἢ τοῦ CEF: zai a 15 τὸ alt. om. a 17 7 wév, om. ef a 

21 dae scripsi: λάβη CF: λάβοι E: λαμβάνει a τὸ om. ἃ 28 μέσου om. ἃ 

30 τοῦ αὐτοῦ CEF: ἑνὸς a Arist. 31 ἄλογον (quod correxit Waitz Org. II p. X) 

ἀπόδειξιν ἃ, 32 εἰσιν CFa 35 γένηται a 



10 

15 

25 

30 

τ \ ~ ~ a 

35 εἶναι χαὶ τὸ φυλλορροεῖν. πῆξιν δὲ λέ 
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ἕπεται τὸ αἴτιον. οἷον 6 ἄνϑρωπος ζῷον, τὸ ζῷον οὐχ ἐξ ἀνάγχης ἐστὶ 97¥ 

caren ἀλλ᾽ ἐνδέχεται ἣ λογιχὸν εἶναι ἢ ἄλογον, ἤγουν ἐνδέχεται πλείω 

αἴτια εἶναι τοῦ ἑνὸς πράγματος" χαὶ γὰρ τὸ αὐτό, ἤγουν τὸ ζῷον, χατη- 20 

γορεῖται χατὰ πλειόνων μέσων πρώτως, ἤγουν ἀμέσως. χαὶ γὰρ τὸ ἃ, 

τὸ ζῷον, κατηγορεῖται τοῦ B, τοῦ λογιχοῦ, πρώτως χαὶ ἀμέσως χαὶ χατὰ 

τοῦ Γ ἀμέσως, χαὶ ταῦτα, τὸ B χαὶ τὸ [᾿, χατηγοροῦνται τοῦ AK ἀμέσως" 

ὑπάρξει ἄρα τὸ A tots AE. αἴτιον ὃὲ τοῦ μὲν τὸ A εἶναι τῷ Δ τὸ B, 
τὸ δὲ Γ τοῦ τὸ A ὑπάρχειν τῷ Ε. ὥστε τοῦ μὲν αἰτίου ὑπάρχον" 
TOS, ἣ τοῦ λογιχοῦ ἣ τοῦ ἀλόγου, ἀνάγχη χαὶ τὸ πρᾶγμα ὑπ ἄρχειν, 

τὸ ζῷον, τοῦ δὲ πράγματος, τοῦ ζῴου, ληφϑέντος μέσου οὐχ ἐξ ἀναγ- 2% 

χης εἰσάγεται πᾶν αἴτιον, ᾿ἤγουν χαὶ τὸ λογιχὸν χαὶ τὸ ἄλογον, ἀλλ᾽ at- 

τιον μὲν ἕν εἰσάγεται, πᾶν δέ, ἤγουν τὰ ὃὲ δύο αἴτια, οὐδαμοῦ. ἐπα- 

γαγὼν οὖν ταύτην τὴν λύσιν ἀπαρέσχεται πάλιν αὐτῇ ἐπιχρίνων χρείττονα 

εἶναι τὴν προτέραν. ἐλέγχει δὲ ταύτην χαχῶς ἔχουσαν οὕτως. οὐχ ἀπο- 

δειχτιχῶς ἀποδέδειχται H δευτέρα λύσις διὰ τὸ πᾶσαν ἀπόδειξιν χαϑόλου 

γίνεσϑαι. ὁ γὰρ ἀποδειχνύων τὸ ζῷον ὑπάρχειν τοῖς ὑπ᾽ αὐτὸ εἴδεσι χα- 
ϑόλου χατὰ πάντων τῶν εἰδῶν τοῦτο δείχνυσιν. οἷον δ᾽ ἀνϑρωπος, ὁ ἵππος 80 

χαὶ τὰ λοιπὰ πάντα χινητιχά εἰσι χαὶ χατ᾿ ὄρεξιν χαὶ χατὰ τόπον: πάντα 

δὲ τὰ χινητιχὰ χατ᾽ ὄρεξιν χαὶ χατὰ τόπον ζῷα" 6 ἀνῦρωπος ἄρα, ὁ ἵππος 
χαὶ τὰ λοιπὰ ζῷα. ἐνταῦϑα ὃὲ χαϑόλου ἢ ἀπόδειξις οὐ γέγονεν ἀλλὰ 

χατὰ μέρος, χαὶ οὐδὲ διὰ τοῦ αὐτοῦ μέσου ἀλλὰ δι᾽ ἄλλων. ἀλλ᾽ ἐπι- 

σχεπτέον τὸ χείμενον. 7 εἰ ἀεὶ πᾶν OIE ἀποδειχτιχὸν χαϑόλου 

ἐστίν, ἀνάγχη χαὶ τὸ αἴτιον ὅλον τι εἶναι, ἤγουν χαϑόλου, χαὶ τὸ at- 

τιατὸν οὗ ἐστιν αἴτιον. οἷον τὸ φυλλορροεῖν ὅλῳ τινί, ἤγουν χαϑόλου, 
ἀφωρισμένον ἐστὶ χαὶ χατηγορούμενον: xdv γὰρ τὰ εἴδη αὐτοῦ, ἤγουν 9ῦ 

τὰ δένδρα ἣ τὰ φυτά, διάφορα εἰσιν, GAN οὖν χαὶ τοισδί, ἤγουν πᾶσι 

τοῖς φυτοῖς, χαϑόλου ϑεωρεῖται τὸ φυλλορροεῖν, ἣ τοῖς τοιοισδὶ φυτοῖς, 

ὕγουν τοῖς δέν ποις τοῖς πλατυφύλλοηις. ὥστε χαὶ τὸ μέσον, ἤγουν τὸ 

αἴτιον, ἴσον δεῖ εἶνα! ἐπὶ τούτων, τῶν δένδρων ἣ τῶν φυτῶν, ἤγουν 

χαϑόλου χατὰ τούτων πάντων χατηγορεῖται ἐπ᾽ ἴσης τῷ μείζονι ὅρῳ, τῷ 

φυλλορροεῖν, οὗ αἴτιόν ἐστιν" HELO τον γὰρ ὀφείλει χαὶ ἐξισάζειν τὸ 

μέσον, ἤγουν τὸ αἴτιον, πρὸς τὸν μείζονα ὅρον, τὸ αἰτιατόν. εἰ γὰρ τοῦ 

φυλλορροεῖν αἴτιόν ἐστιν ἢ τοῦ ὑγροῦ πῆξις, ἀνάγχη, εἰ τὸ φυλλορροεῖν 40 
ν , id [2 \ 

ἔστιν, εἶναι χαὶ τὸ πήγνυσϑαι τὸ ὑγρόν, xat 
\ 

πήγνυται τὸ ὑγρόν, avayxy 

0 ¥, ἤγουν τοῦ 

1 τὸ αἰτιατόν (quod correxit Waitz I. c.) a 2 εἶναι post ἄλογον colloc. ( 

ἤγουν a: ἣ CEF 3 ἤγουν τὸ om. ἃ 5 β tod om. a 7 τοῦ ὃ, οἴῃ. a 
10 τὸ ζῶον] ὁ et ον in ras. Ε' 14 τὴν ἑτέραν ἃ χαχῶς οἴῃ. ἃ 

15 ἣ προτέρα a 18.19 πάντα δὲ---τόπον om. ἃ 19 post ἄρα add. καὶ E 

21 od a ἄλλων (zat ἄλλων) conicio 23 εἶναί τι a 26 7 EF: χαὶ ἃ: 

non liquet © τοισδί CEF: τοῖς τέσσαρσιν a 27 χαϑόλου--- φυτοῖς om. ἃ 

29 post τούτων add. 7 ἃ 30 post χαϑόλου add. καὶ a immo zatyyopetsbar ἡ 

ὅρα τὸ ἃ 31 οὗ scripsi: ὦ CEF: ὡς ἃ 33 εἰ CEF: xat a τὸ scripsi: 

τοῦ libri 34 ἔστιν om. a τὸ primum ©: tod Fa, superscr. Κα 
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΄, » ΄ > las Nees) ~ “ὦ τ , ECE \ Las = 

τυχόντος" οὐ γάρ, et πήξει τὸ ἐν TH ποταμῷ ὑγρόν, ἀνάγχη χαὶ τὰ δένδρα 910 

φυλλορροῆσαι, ἀλλ᾽ ἢ πῆξις τοῦ ὑγροῦ τοῦ ἐν τοῖς δένδροις ἐπάγει χαὶ τὸ 

φυλλορροεῖν. 

p.9921 Πότερον δ᾽ ἐνδέχεται μὴ τὸ αὐτό. 

2 5 

Μιεταβαίνει εἰς ἕτερον ϑεώρημα, χαὶ ζητεῖ εἰ ἐνδέχεται τοῦ αὐτοῦ χαὶ or 

ὌΝ ΄ » - \ Ὅν. τὸς - τ \ Seen , a 

ἑνὸς πράγματος, ἤγουν τοῦ τὰ δένδρα φυλλορροεῖν, εἶναι τὸ αὐτὸ χαὶ Ev 
v “x Oo id » Bye Sa? ral ν > al \ 

aitiov ἢ ἕτερον χαὶ ἕτερον, yyouv et ἐνδέχεται ἕν attiov εἶναι 7 πολλὰ 
> X 

τοῦ αὐτοῦ πράγματος. xal φησίν, ὡς εἰ μὲν xa’ αὑτὸ τὸ αἴτιον ὑπάρχει 
> we NS ΄ ᾿ σ » v ~ ~ 5 2 iCeay τῷ αἰτιατῷ, ἀνάγχη εἶναι ἕν" οἷον αἴτιον τοῦ φυλλορροεῖν ἐστι χα αὑτὸ 50 

10 τὸ πήγνυσθαι τὸν ὀπόν. εἶτα λέγει χαὶ τὴν αἰτίαν, πῶς, εἰ ua’ αὑτὸ 
- 2. O~ \ v SNe, πὰ [τ \ \ ΄ a) 4«᾽ οι κα 

ἀποδοϑῇ τὸ αἴτιον, ἐνδέχεται εἶναι ἕν τι. χαὶ φησὶν ὡς to χαϑ᾽ αὑτὸ 
αἴτιον δρισμός ἐστι τοῦ αἰτιατοῦ, ὁ ὃὲ ὁρισμὸς ἕχάστου πράγματος εἷς 

a Be \ > x 

ott. χαὶ διὰ τοῦτο ual τῆς σεληνιαχῇς ἐχλείψεως τὸ xa? αὑτὸ αἴτιον ἕν 

ἐστιν, ἢ ἀντίφραξις τῆς γῆς. εἰ δὲ τὸ ἀποδοϑὲν αἴτιον χατὰ σημεῖόν 
a. ~“ , bye NE : » ᾿ς 4 ~ 5 - » ~ 

15 ἐστιν ἢ sopBeByxos, ἐνδέχεται πολλὰ attra εἶναι τοῦ αὐτοῦ. οἷον τοῦ 

πυρὸς σημεῖα εἰσιν 6 χαπνὸς χαὶ ἥ τέφρα: χαὶ δείξω ἐνταῦϑα πῦρ εἶναι 

λαβὼν μέσον ὅρον | ἣ τὴν τέφραν ἣ τὸν χαπνόν. τοῦ ὃὲ χατὰ συμβεβηχὸς 98: 
’~ Vv ~ a7 a ” ΄ a =~ rd 

παράδειγμα ἔστω τοῦτο: τὰ δένδρα φυλλορροεῖ. διότι ῥυτιδοῦται τὰ φύλλα 
6 7 ~ “ , Sed --» > a7 

αὐτῶν ἡ λευχαίνονται. ἡ ὅτι 6 ἄνϑρωπος λογιχὸν ζῷόν ἐστι, διότι γελαστι- 

20 xov πλατυώνυχον. 

p.99a4 Εἰ δὲ μή, οὕτως ἐνδέχεται. 

» >, «at Ἁ v A » » CLs \ B} , \ ‘ 

Ηγουν ef δὲ μὴ ἔσται τὸ αἴτιον xa} αὑτὸ χαὶ ἀντιστρέφον πρὸς τὸ 

αἰτιατόν, ἐνδέχεται οὕτως εἶναι πολλὰ τὰ αἴτια. 

ν ‘ » \ ? ~ 

p.9925 Ἔστι δὲ xat οὗ αἴτιον xat ᾧ σχοπεῖν. δ 

- ) \ ~ 5 - € 5 ἜΧΕ > > v " . ὯΝ - 5 ~ 

25 Avtt tod εἰπεῖν ᾿αἰτιατόν᾽ εἶπεν οὔ αἴτιον. ἀντὶ δὲ τοῦ εἰπεῖν 
ra 2.5 , σ 3 2 v ~ x ΄ σ ΄ ΄ \ 

ἐλάττονα ὅρον᾽ εἶπεν ᾧ, ἤγουν ᾧτινι, τῷ ἐλάττονι Gow, ὑπάρχει τὸ 
" ‘ ‘ bye eh) ν 

υξῖζον ἄχρον διὰ ussov αἰτίου τινός. παραδίδωσι γοῦν ὅτι, εἰ τὰ ἄχρα ' > ' ϊ ’ 

εἰσὶ συμβεβηχότα χαὶ SEES CTE ὃ μείζων ὅρος τοῦ ἐλάττονος χατὰ 

συμβεβηκός, ἀνάγκη χαὶ τὸ μέσον εἶναι συμβεβηχός. εἰ δὲ τὰ ἄχρα 10 

80 εἰσὶν οὐσίαι, χαὶ τὸ μέσον ἐξ ἀνάγχης ἔσται οὐσία. χαὶ εἰ τὸ μεῖζον ἄχρον 
’ ~ >] \ , 7:1: τοῦ ἐλάττονος, χαὶ ὃ μέσος γένος ἔσται τοῦ ἐλάττονος. χαὶ εἰ τὸ 

2 post πῆξις add. χαὶ CF 9 ἐστι om. a 9.10 τὸ πήγνυσθαι xa}? αὑτὸ a 

1 ἀποδοϑῆ ---χαϑ᾽ αὑτὸ om. ἃ ἀπεδόϑη Ὁ 15 ante συμβ. add. κατὰ Ea 

18 ὅτι a an putidodvtat? 22 δὲ μὴ CEP: οὐδαμῇ a 26 τῷ om. E 

27 εἰ om. a 30 τὰ μέσα---εἰσὶν οὐσίαι a 31 τὸ μέσον fort. recte ἃ ἔσται 

scripsi: ἐστὶ CEF: οἴη. ἃ 82 xai—p. 421,2 τοῦ ἐλάττονος iterat a 6 μέσος ἃ 
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~ Vv ~ ~ , >] v > 

ρηϑήσεται xat αὐτοῦ, ἔστι γοῦν σκοπεῖν εἰ συμβεβηχός ἐστι τὸ οὗ αἴτιον, 9381 
, . ~ mi 3. ὁ 

ἤγουν τὸ αἰτιατόν, χαὶ εἰ χατὰ συμβεβηχὸς κατηγορεῖται τοῦ ἐλάττονος, 1ῦ 

ᾧτινι ἐνυπάρχει. οὐ μὴν δοχεῖ πρόβλημα εἶναι ἀποδειχτιχόν, εἰ χαὶ τὸ 
μεῖζον κατὰ συμβεβηχός ἐστι χαὶ τὸ μέσον τοῦ ἐλάττονος χατηγορούμενον. 

ΕΣ 5» \ \ 5" ~ IA -ῃ 5 ached ene Me) ~ , ? > \ 

5 εἰ δὲ μὴ οὐ δοχεῖ, [0 ταὐτόν ἐστι τῷ ‘el δοχεῖ πρόβλημα civar, λοιπὸν 

χαὶ τὸ μέσον ἔσται συμβεβηχὸς ὅμοιον τῷ μείζονι. χαὶ εἰ τὸ μεῖζον ὡς 
~ ΄ 

ἐν γένει ἐστίν, ἤγουν γένος τοῦ ἐλάττονος, χαὶ τὸ μέσον γένος ἔσται τοῦ 

ἐλάττονος. 

Ρ. 9918 Οἷον διὰ τί καὶ ἐναλλὰξ ἀνάλογον; 20 

10 Τοῦτο παράδειγμα ἐστι τοῦ είζονος ὡς Ἰένους ληφϑέντος. χαὶ Aau- 

βάνει ὡς γένος τὸ μεῖζον ape τὸ ᾿ἐὰν τέσσαρά τινα ἀνάλογον ἔχωσι, χαὶ 

ἐναλλὰξ ΘΕ ἔχουσι᾽: τοῦτο γὰρ ϑεωρεῖται ἐπὶ πολλῶν, ἤγουν 

lage eye χαὶ ἄλλων μεγεϑῶν. ἔστι δὲ τοιοῦτον ληπτέον ιβ΄ 

χαὶ ς΄ (χαὶ τὸν μὲν μείζονα χαλοῦσι mpdhoyov, τὸν δὲ ἐλάττονα ὑπόλογον) 25 

18 χαὶ ᾿ χαὶ 6’. χαὶ εἰπὲ ὡς 6 πρόλογος πρὸς τὸν ὑπόλογον, ἤγουν ὁ ιβ΄ 
πρὸς τὸν ς΄. χαὶ ὃ πρόλογος πρὸς τὸν ὑπόλογον, 6 η΄ πρὸς τὸν O° τὸν 

διπλασίονα γὰρ λόγον ἔχουσι. χαὶ ἐναλλὰς ἀνάλογον ἕξουσιν, ὕγουν ὡς ὁ 

πρόλογος πρὸς τὸν πρόλογον, ἤγουν ὁ ιβ΄ πρὸς τὸν η΄. χαὶ ὃ ὑπόλογος 

πρὸς τὸν ὑπόλογον' τὸν γὰρ ἡμιόλιον ἔχουσι. χαὶ λοιπὸν χαὶ τὸ αἴτιον, 

90 τὸ μέσον, γένος ὀφείλει εἶναι, ὅπερ ἐστὶ τὸ ἰσάχις ἴσον. ὅπερ ἄλλο μὲν 

χαὶ ἄλλο ἐστί, χαϑὸ ἐν ἄλλοις χαὶ ἄλλοις ὑποχειμένοις ϑεωρεῖται, ἤγουν 30 
ἐν γραμμαῖς xat ἀριϑμοῖς: τὸ αὐτὸ δὲ χαὶ ἕν ἐστι χατὰ τὸν ἑαυτοῦ 

λόγον" ἰσάχις γὰρ ἴσα λέγεται τὰ τὸν αὐτὸν λόγον ἔχοντα. τὸ γοῦν τοι- 

οὔτον, τὸ ἰσάχις ἴσον, ἡ μὲν Ἰραμμαί, ὕγουν χαϑὸ ἐν γραμμαῖς ϑεωρεῖται 
Q 

χαὶ eee ἐστὶν ἄλλο χαὶ ἄλλο: τὸ αὐτὸ GE xat ἕν, χαϑὸ ἔχει τοι- τῷ σι 

ανδὶ αὔξησιν, ἤγουν χαϑὸ τηρεῖ τὸν αὐτὸν λόγον οὕτως ἐπὶ πάντων. 

χαὶ of μὲν ἀριϑυητιχοὶ ἰσάχις ἴσον λέγουσιν dow pv τὸν tc ὡς γεννώ- 
ΣΡ» 9 ὃ AS >/ Net Coa » la ΄ a= \ ~ 

μενον ἐξ ἀριϑυοῦ τοῦ ὃ πρὸς αὑτὸν πολλαπλασιαζομένου. ὡσαύτως χαὶ 36 ν 

c ve *3 ΄ 5) D) \ ε , > ~ 4 bad 4 ΝΣ 
ὃ χε ἰσάχις ἴσος ἐστὶν ὡς γεννώμενος Ex τοῦ ε πολλαπλασιαζομένου πρὸς 
ξ 5 - , 5 5» ‘ v \ 

30 ἑαυτόν. ἐνταῦϑα δὲ ἰσάχις ἴσους λέγει ie τοὺς ἔχοντας τὸν αὐτὸν 
, > em ~ G , [τ΄ , a , ee da , » 

λόγον. εἰπὲ γοῦν. ὃ ιβ΄, ὃ ς΄, ὃ η΄ χαὶ ὃ δ΄ ἰσάχ'ς ἴσοι εἰσὶν ἀριῦϑμοί, ἤγουν 

τὸν αὐτὸν pees τς ἰσάχις ἴσοι sare χαὶ ἐναλλὰξ ἀνάλογον 

ἔχουσιν, 6 th χαὶ ς΄, ὃ η΄ χαὶ δ΄ ἐναλλὰξ ἀνάλογον ἔχουσιν. 

5 tO a 9 ἀνάλογον a Arist.: ἀναλόγως CEF 10 γένος E 11 γένος CEF: 

μεῖζον ἃ 12 γὰρ om. a 18 δὲ EF: ye a: non liquet C 15 6 prius om. EF 

ὁ η΄ CEF: φησὶ a 17 γὰρ om. ἃ ἕξουσιν CFa: ἔχουσιν E 

6 om. EF 18. 19 ὑπόλογον ---πρόλογον a 18 ἤγουν ---η΄ om. a 19 “καὶ 

alt. om. EF 23 λέγονται a 26 τηρεῖ CEF: τῆς εἰς a 28 εἰς a 

αὐτὸν libri 98:29 ὡσαύτως---πολλαπλασιας ζομένου om. ἃ 81 zat om. ἃ 

εἰσὶν ἴσοι Ε 33 post τβ add. γοῦν a ante ς΄ et ante ὃ add.é a 
post ς΄ add, zat E 
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99211 Tod δ᾽ ὅμοιον εἶναι χρῶμα χρώματι. 981 
Ρ ! χρῶμα χροὶ 

Τὸ ὅμοιον ὁμώνυμος φωνή ἐστι. καὶ λαμβάνει τοῦτο εἰς παράδειγμα 

τοῦ προβλήματος τοῦ ἔχοντος τὸ μεῖζον ἄχρον δμώνυμον. χαὶ τὸ μὲν 40 
ς ΄ ΄ 55 δὰ 5) NUE 5" ΄ ΄ 

ἐὰν τέσσαρά τινα ἀνάλογον ἔχωσι, χαὶ ἐναλλὰξ ἀνάλογον ἔχουσιν᾽ ἐλήφϑη 

5 ὡς γένος, διότι εἰ ual ἐν διαφόροις εἴδεσι ϑεωρεῖται, Ἰραμμαῖς te χαὶ 
> = reac 2 , > ew suber \ > ~ > > Re eee. ” 

ἀριϑμοῖς xat ἄλλοις τισίν, ἀλλ᾽ ὃ ὁρισμὸς αὐτοῦ εἰς ἐστι, TO ἰσάχις ἰσοὺς 

εἶναι τοὺς ἀριϑμούς. τὸ ὃὲ ὅμοιον οὐ τοιοῦτόν ἐστιν" εἰ yap χαὶ Dewpet- 

ται τὸ ὅμοιον ἐν διαφόροις εἴδεσιν, ἤγουν χρώμασί τε χαὶ σχήμασιν, 

ἀλλ᾽ od χατὰ τὸν αὐτὸν χαὶ ἕνα λόγον ἀλλὰ χατὰ ἄλλον [λόγον] zat ἄλλον 

10 λόγον. σχήματα γὰρ ὅμοια λέγονται: οἷον εἰ χαταγράψεις δύο τρίγωνα, 

ὅμοια ταῦτα ῥηϑήσονται, εἴ γε τὰς πλευρὰς ἀναλόγους ἔχουσι καὶ tas yur 45 

ving ἴσας. χρώματα δὲ ὅμοια λέγονται χατὰ ἄλλον λόγον" οἷον τὸ ἐν τῇ 

χιόνι λευχὸν χαὶ τὸ ἐν τῷ ψιμμιϑίῳ ὅμοια λέγονται διὰ τὸ ὑπὸ τῆς ad- 
Ry > , , \ 5 ΄ Q τῆς αἰσϑήσεως χρίνεσϑαι xat ἀντιλαμβανεσϑαι. 

15 p.99212 "AhAo ἄλλῳ. 

Υ δ» ΄ ¢ , (ed », ΄ Jia , 

ἤγουν ἄλλο τρίγωνον ῥηϑήσεται ὅμοιον ἄλλῳ τριγώνῳ xa} ὃν λόγον 

εἴπομεν: ὡσαύτως χαὶ ἄλλο χρῶμα ῥηϑήσεται ὅμοιον ἄλλῳ χρώματι. τὸ 

jody ὅμοιον τὸ ἐπὶ τούτων ϑεωρούμενον, ἤγουν τῶν χρωμάτων χαὶ τῶν 

σχημάτων, δμώνυμόν ἐστι διὰ τὸ χατὰ ἄλλον χαὶ ἄλλον λόγον λέγεσθαι 

90 τὰ σχήματα χαὶ τὰ χρώματα ὅμοια. ἔνϑα μὲν γάρ, ἐπὶ τῶν σχημάτων, 
fs ἢ ΚΑ aves = , y ΞΕ = NA λει ὴ , \ hor bd y 98ν 

ὅμοια λέγονται τρίγωνα ta | ἔχοντα tas πλευρὰς ava λόγον, FOV 

dvahoyous: ὅμοια δὲ λέγονται λευχὰ ἐπὶ τῶν χρωμάτων τὰ ἔχοντα τὴν 

αὐτὴν αἴσϑησιν ἀντιληπτιχήν. 

> ΄ 

Ρ.99415 Τὰ δὲ χατὰ ἀναλογίαν τὰ αὐτα. 

25 Εἰ δὲ τὸ μεῖζον dxpov ἐστὶ τὸ τὰ αὐτὰ εἶναι κατὰ ἀναλογίαν, καὶ 

τὸ μέσον χατὰ ἀναλογίαν ἐστίν. οἷον χαὶ ὁ ἄνθρωπος χαὶ ὃ ἰχϑὺς 

χαὶ ἢ σηπία ταὐτὰ λέγονται χατὰ ἀναλογίαν, ἤγουν κατὰ τὸ μὴ λυγίζεσϑαι" 

xa¥ ὃν γὰρ τρόπον ὃ ἄνϑρωπος οὐ λυγίζεται ἅτε ὑπὸ τῶν ὀστῶν ἐρειδό- 5 

μενος, τὸν αὐτὸν τρόπον χαὶ ἢ σηπία χαὶ 6 ἰχϑὺς οὐ λυγίζονται ἐν τῷ τὴν 

30 μὲν ὑπερείδεσϑαι ὑπὸ τοῦ σηπίου τὸν δὲ ὑπὸ τῆς ἀχάνϑης. χαὶ τὸ μέσον 

δὲ ἀνάγχη εἶναι χατὰ ἀναλογίαν, ἤγουν τὸ ἐρείσματα ἔχειν. ἔστι δὲ 

ὁ συλλογισμὸς τοιοῦτος " ὁ ἄνϑρωπος, ὃ ἰχϑὺς χαὶ ἢ σηπία ἐρείσματα ἔχουσι" 

4 ἀνάλογον prius scripsi οἵ. p. 427,11: ἐναλλὰξ CEFa 5 ante ἐν add. τὸ a 

6 6 om. a αὐτὸς a 9. 10 λόγον (delevi cf. vs. 19) xai—Adyov CEF: τρόπον a 

10 ὅμοια om. a δύο in ras. E! 13 λευκὸν om. C Ψιμμυϑίῳ ἃ 19 λόγον 

superser. ΕἹ 22 δὲ superscr. E! λευχὰ] Aeve in ras. E! 24 lemma 

om. EFa 25 δὲ om. a τὸ alt. superscr. ΕἸ 27 ταῦτα EB λογίζεσϑαι a: 

λιγύζεσϑαι, itemque Atyd- in sequentibus E 28 yap om. a οὐ superscr. ΕἸ 

31 post δὲ alt. add. καὶ ἃ 32 post ἄνθρωπος add. καὶ a καὶ om. E 
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τὰ ἐρείσματα ἔχοντα οὐ λυγίζονται" 6 ἄνϑρωπος ἄρα, ὃ ἰχϑὺς χαὶ ἢ σηπία 98v 

οὐ λυγίζονται. 

Ρ.99416 Ἔχει δ᾽ οὕτω τὸ παραχολουϑεῖν τὸ αἴτιον ἀλλήλοις. 10 

To οὗ αἴτιον δηλοῖ τὸ μεῖζον ἄχρον, τὸ δὲ ᾧ αἴτιον τὸ ἔλαττον. 

5 ἕτερον τοῦτο ϑεώρημα. ἐπεὶ γὰρ ὃ ἀποδειχτιχὸς συλλογισμὸς τρεῖς ὅρους 

ἔχει, παραδίδωσιν ἐνταῦϑα πῶς οἱ τρεῖς ὅροι ἀλλήλοις EROS SOS χαὶ 

φησὶν ὅτι, εἰ μὲν ἐν τῷ ἐλάττονι ὅρῳ λάβῃς παᾶντα τὰ εἴδη τὰ ὑπὸ τὸ 

υξῖζον ἄχρον, ἔσονται χαὶ οἱ τρεῖς χαϑόλου ὅροι χαὶ ἐξισάζοντες χα: ἀντι- 20 
‘ 

ἅττονι λάβῃς Ev τι εἶδος τῶν ὑπὸ τὸ μεῖζον o- [0] < εἰ - 
“Se 

Oy ey ee στρέφοντες, εἰ 
b) , 5 ΄ ξι 5 > b Mad ‘ye ce ΄ - ΄ 

10 ἀναγομένων, ἀπόδειξις οὐ γίνεται. οὐ γὰρ ἐξισάζει ὃ ἐλάττων. τῷ μέσῳ 

ἢ τῷ μείζονι. σχεπτέον δὲ χαὶ τὸ χείμενον. τῷ μὲν οὖν λαμβάνοντι 
> ~ 3 ΄ ),σ ν σ > \ > v 

ἐν τῷ ἐλάττονι Gow xad? ἔχαστον, ἤγουν ἕν τι εἶδος, ἐστὶ τὸ οὗ αἴτιον, 
v κ᾿ --ὦ΄- v > \ ~ , > v =~ 

χουν τὸ μεῖζον axpov, ἐπὶ πλέον τοῦ ἐλάττονος. οἷον ἔστω μεῖζον 
v ,v \ - , Vp y ΄ 

ἄχρον τὸ ἔχειν τὰς [τρεῖς] γωνίας τὰς ἔξω ἴσας τέτρασιν ὀρϑαῖς. τοῦτο 

15 γοῦν ϑεωρεῖται χαὶ ἐπὶ τῶν τριγώνων χαὶ τῶν τετραγώνων. εἰ μὲν οὖν % 

λάβῃς ἐλάττονα ὅρον τρίγωνον μόνον ἣ τετράγωνον, ἐστὶν ὃ μείζων ὅρος 

ἐπὶ πλέον χαὶ χαϑολιχώτερος αὐτοῦ. εἰ δὲ λάβῃς χαὶ τρίγωνον χαὶ τετρά- 
a [τῷ - 2 led ~ \ ΞΕ ΕΣ = piss \ 3)» aa ς tye (wvov ὁμοῦ, ἐν ἅπασι tots δυσὶν ἐπ΄ ἴσων ϑεωρεῖται χαὶ ἐξισάζει 6 μείζων: 
σ > ΄ > τὸ 

ὅσα γὰρ εἴδη σχημάτων ἔχουσι τὰς ἐχτὸς γωνίας ἴσας τέτρασιν ὀρϑαῖς, 

80 ἐλήφϑησαν ἐν τῷ ἐλάττονι, χαὶ λοιπὸν ἐξισάζηυσι τῷ μείζονι. χαὶ τὸ 
5 / ς ’ a 2» hea 5» ~ ~ wv 

εσον OWOLWS ECLOALCEL ἄμφοιν τοῖν axootv’ 
‘ ‘ 

Ms 
ΡΣ NUS \ ~ > »-»" 

Ott GE TO δυσὶ ταῖς ἐφεζῆς 
, » » v ‘ > \ ~ , wv aX \ Ἀ μ. ‘ ~ 

ισας εχξιν τὰς EVTOS τρξις γών!ας. EOtTL OF TO μεσον, τῇ GVGL ταις 

c 

8 
δὶ ~ aa νὰ by » ~ 

ἐφεξῆς ἴσας εἶναι, Optcuss τοῦ πρώτου ἄχρου, ἤγουν τοῦ τέτρασιν 
> ~ 5 - ~ ΄ 

ὀρθαῖς ἴσας εἶναι. διὸ χαὶ ἐπιστῆμαι πᾶσαι τίνονται διὰ μέσου 
is 8 

τ σι 

- ~ v 

ὀρισμοῦ: ἐχάστη γὰρ ἐπιστήμη τὰς ἀποδείξεις ποιεῖ διὰ μέσου δρισμοῦ. 

ρεῖττον ὃδὲ νοηϑύσεται οὕτως: πᾶσαι ἄρα ἐπιστῆμαι χαὶ γνώσεις 
i i ΠῚ 

ἀποδειχτιχαὶ γίνονται διὰ μέσου δρισμοῦ. οἷον τὸ φυλλορροεῖν 

ἀχολουϑεῖ μὲν ἰδία τῇ ἀμπέλῳ χαὶ ἐπὶ πλέον ἐστὶ χαὶ χαϑολιχώτερον 

s* ἀχολουϑεῖ δὲ χαὶ τῇ συχῇ καὶ ὑπερέχει χαὶ ἐπὶ πλέον ἐστὶν 

80 αὐτῆς. GAN εἰ πάντα ληφϑῶσιν ὅμοῦ τὰ ὑποπίπτοντα τῷ φυλλορροεῖν, 80 

ἐξισάζουσιν αὐτῷ. 

> p. 99225 Et δὴ λάβοις τὸ πρῶτον. 

Πρῶτον μὲν λέγει τὸ πήγνυσϑαι. τὸν ὁπόν, ὅπερ ἐστὶ λόγος τοῦ φυλ- 
us λορροεῖν. ἔστι γοῦν τὸ πρῶτον μέσον Ext Datepa τὰ ἄχρα. πρὸς μὲν τὸ 

1 post ἄρα add. χαὶ CFa ot ἰχῦῦς a 3 post οὕτω add. διὰ a 4 post ᾧ 

add. to a τὸ quart. a: om. CEF 7 λάβοις E 8 immo dpc χαϑόλου 

9 λάβοις E i4 τρεῖς delevi 15 τῶν alt. om. CFa el γοῦν a 

16 λάβοις E 18 ἐπ᾽ ἴσον Arist. (ἐπ᾿ ἴσων BMeduf) 19 τὰς ὀχτὼ ἃ 

24 εἶναι om. a 27 ἀποδειχτιχαὶ om. a "γίνονται om. EF 28 xal prius 

om. a post πλέον add. δέ a 32 lemma om. EFa 33 ἐστὶν ὅρος a 

34 μέσον CEF: μεῖζον a τὸ alt. om. a 
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¢e [] ot IN Φ 
= Ὡς ὡς “Oo [ὩΣ 

- 
~~ 

εἰ O- -6 ς 3», oe Φ 
--9 
oO Φ oO 

< s ad oO Ee a os < My a da - a o- | Sik - < Cc a S 2 ἘΞ εὶ or < ov d On < . τὴ oO or ay ΦΦ oo 
4 

6: τὸ ἔλαττον ἄχρον, τὴν συχῆν xat τὴν ἄμπελον, πρῶτον μέσον ἐστὶ xat 
πρησεχὲς τὸ ἐγγίζον αὐτῇ, ἤγουν τὸ πλατύφυλλ ὃς γοῦν τὸ ἔλαττο πρησεχὲς τὸ ἐγγίζο τῇ, ἤγουν τὸ πλατύφυλλον. πρὸς γοῦν τὸ ἔλαττον 

ἄχρον πρῶτον μέσον ἐστὶ χαὶ ἐγγίζον τὸ τοιαδὶ ἅπαντα, ἤγουν τὸ πλατύ- 

5 φυλλον εἶναι. τούτου 6& τοῦ πλατυφύλλου χαὶ τοῦ μείζονος ἄχρου μέσον 40 

ἐστὶ τὸ ὃ ὀπὸς πήγνυται. εἶπε δὲ τὸ ἣ τοιουτόν τι, διότι οὐ πρόχειται 
ὑτῷ ἀχριβολογεῖσϑαι νῦν τίς ἐστιν ὃ δρισμὸς τοῦ φυλλορροεῖ ἡ ἀχριβολογεῖ ὃν τίς ἐστιν ὃ δρισμὸς τοῦ φυλλορροεῖν. R 

p.99298 Tod σπέρματος ὀπόν. 
Sy P4 λέ: κὰν Ν ¥- ae 3. Ae 7a ’ = ~ fe 

Σπέρμα λέγεται τὸ axpov τοῦ ὀχάνου, xai}’ ὃ συνάπτεται τῷ φύλλῳ. 

σπέρμα δὲ λέγεται τὸ dupnv διὰ τὸ ἐγχεῖσθϑαι ἐν αὐτῷ τὴν σπερματιχὴν 

ἀρχὴν χαὶ δύναμιν, ἐξ ἧς φύεται τὸ φύλλον. 
10 

Υ 

> IN p. 99230 ᾿᾿πὶ δὲ τῶν σχημάτων ὧδε ἀποδώσει. 45 

"Ext υὲν τῶν πραγμάτων, φησίν, ἐδείξαμεν πῶς ot ὅροι ἐν ταῖς ἀπο- 
δείξεσιν ἀχολουϑοῦσιν ἀλλήλοις. δείξομεν δὲ χαὶ ἐπὶ τῶν σχημάτων 

15 (διὰ τῶν) στοιχείων. 
Ἐπὶ πλεῖον δέ, ἤγουν τὸ B χαϑολιχώτερόν ἐστι tod Δ' οὐ γὰρ 

μόνον τὸν ἐλέφαντα χαὶ τὴν ἔλαφον περιέχει ἀλλὰ καὶ ἄνϑρωπον χαὶ ἵππον" 50 

χαὶ ταῦτα γὰρ ἀἄχολά εἰσιν. 

p. 99233 Τοῦτο γὰρ λέγω καϑόλου. 
Any ΄ > A a , A X > l4 A a) » 3 , 

20 Τὸ χαϑόλου ἐστὶ διττόν, τὸ μὲν ἀντιστρέφον, τὸ δ᾽ οὐχ ἀντιστρέφον" 
χαϑόλου μὲν χαὶ - α αὶ μὴ ἀντιστρέφον, ὡς τὸ ζῷον χατηγορεῖται χατὰ τοῦ 

ἀνθρώπου: χαὶ τὸ μὲν ζῷον παντὶ ἀνθρώπῳ ἐστίν, ὃ ὃὲ ἄνϑρωπος παντὶ 
Caw οὐκ ἔστ SMW οὐχ ἔστι. 

γ.99134 [Πρῶτον δὲ χαϑόλου ἐστίν. I ρ 

"Hyovy χυρίως χαὶ τῇ ἀποῦείξε ἤσιμον. ᾧτινι ἕν μὲν ληφῦξν τῶν 99r ἴοῦν χυρίως χαὶ τῇ ἀποδείξει χρήσιμον, a ἕν μὲν ληφϑὲν τῶν τῷ νι 

΄ > 5 Ν >) DJ , x 5 , > ‘ , 5 \ ΄ ,΄ Ἢ 

ὑπ᾽ αὐτὸ οὐχ ἀντιστρέφει πρὸς αὐτό" οἷον τὸ πήγνυσθαι ὀπὸν ὑπάρχει μὲν 

τῇ ἀμπέλῳ, οὐ μὴν δὲ καὶ ἀντιστρέφει: ἅπαντα δὲ ὁμοῦ συλληφϑέντα τὰ 

πλατύφυλλα ἐξισάζουσι τῷ πήγνυσθαι τὸν ὀπὸν χαὶ ἀντιστρέφουσι χαὶ 

παρεχτείνουσιν, ἤγουν συνεξισάζουσι. διὰ μέσου γοῦν τοῦ B τὸ A ὅ 

80 ὑπάρχει πᾶσι τοῖς χειμένοις ἐν τῷ Δ. ἐπεὶ δὲ τὸ Β αἴτιον ὃν οὐχ ὀφείλει 

4 τὸ prius CEF: τὰ ἃ 4.5 πλατύφυλλα EF 6 6 om. Ea τοιουτονδὶ, 

om. tt ἃ 760m. a 8 lemma om. E: ante tod add. tov ἐν τῇ συνάψει a 

13 μὲν CEF: δὲ a 14 τῶν om. EFa 15 (διὰ τῶν) στοιχείων scripsi: stot- 

χεῖα libri 18 yao CEF: zat a ἀἄσχολά a 19 lemma om. EFa 

λέγω Arist.: ϑέλω C 21 lac. indicavi; supple velut ἀντιστρέφον, ὡς τὸ χα ὁρμὴν 

χαὶ ὄρεξιν κινητικὸν χατηγορεῖται κατὰ tod ζῴου, καϑόλου δὲ καὶ ef. vol. XXII p. 249,8. 4 

24 ἐστίν om. a Arist. 25 ἀποδείξει a: ἀποδώσει CF: ἀποδόσει, o alt. in ras. E 

26 xpos αὐτό deleverim ante ὀπὸν add. tov a 
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ἐξισάζειν τῷ αἰτιατῷ, ἤγουν τῷ A, διὰ τὸ μὴ διάλληλον δεῖξιν γίνεσϑαι, 99r 

ὡς ὄπισϑεν εἴπομεν, ἀνάγχη τὸ A παρεχτείνειν χαὶ ἐπὶ πλέον εἶναι τοῦ Β. 
> ‘ s 2 > \ fe μὰ ~ 28 ~ νι: Oi - ~ 

εἰ yap μή ἐστιν ἐπὶ πλέον αὐτοῦ, τί μᾶλλον, ἤγουν οὐδὲν μᾶλλον, τοῦτο, 
\ - » v 2 ΄ - ΄ \ \ / EG 

τὸ B, ἔσται αἴτιον éxetvon, τοῦ Α΄ δύναται γὰρ τὸ A γενέσϑαι αἴτιον 

τοῦ Β’ τὰ γὰρ ἐξισάζοντα ἀλλήλων αἴτια γίνονται. εἰ γοῦν τὸ A ἐπὶ πλέον 
ὑπάρχει τοῦ B, ὑπάρξει ἄρα πᾶσι τοῖς E χαϑ᾽ ὧν τὸ B οὐ λέγεται. 

ἔσται τι ἄρα ἕν, ἤγουν ἔσται τι αἴτιον ἄλλο τοῦ B χαὶ ἕτερον, ἤγουν τὸ 
a! a? > πὶ oO ~ ‘ 5 ~ ’ >) ὭΣ ~ > ‘ 

I’, δ οὗ Γ΄ ἅπαντα ἐκεῖνα τὰ ἐν τῷ E ἐπισυναφϑήσεται τῷ A. εἰ γὰρ 
» » > \ wv ν \ > , \ 2 ~ ‘ ~ > ‘ 

uy, ἤγουν εἰ μὴ ἔστι τι atttoy τὸ ἐπισυνάπτον ta ἐν tH [ἡ τῷ A ἀλλὰ - 

10 διὰ μέσου τοῦ B χαὶ ταῦτα ἐπισυνάπτονται, πῶς ἔσται τὸ A ἐπὶ πλέον 

τοῦ Καὶ ὥστε χαὶ μὴ ἀντιστρέφειν αὐτῷ; τὸ yap A παντὶ μὲν ὑπάρχει ῳ 
a] » \ ~ NSN ’ b) ΑΨ) i \ v \ E, ἤγουν παντὶ τῷ E+ τὸ δὲ E οὐ παντί ἐστιν ᾧ τὸ A, ἤγουν παντὶ a Oo 

~ > \ ΄ ‘ 5 Ψ v \ ~ \ Wr ~ τῷ A. διὰ τί yap οὐχ ἔσται tt αἴτιον μεταξὺ tod A χαὶ Εἰ ἕτερον τοῦ B, 
» \ > \ ~ ~ / v σ \ VEEL, > ~ 

οἷον to A ἐστὶ πᾶσι τοῖς A, ἤγουν ὥσπερ τὸ Β αἴτιόν ἐστι tod τὸ A 
ξ ° ~ a \v , 5 v Vv Q ) > A [4 »Ἔῃ: ἬἭὍἍἍἁ ~ ’ = 

15 ὑπάρχειν τοῖς A, διὰ τί οὐχ ἔσται τι αἴτιον δι᾿ οὗ τὸ A ὑπάρξει τοῖς Εἰ: 25 
Senn \ ~ > Ὡς ν ) > σ , ay 3512 \ » 
ἀντὶ δὲ τοῦ εἰπεῖν τι αἴτιον᾽ εἶπε τι ἕν. ἐπισχεπτέον δὲ τί ἐστι τὸ αἴτιον 

~ Ὕ \ v ‘ 5» as Ἂν ~ 5» - ~ ,ὔ 

τοῦ AE, χαὶ ἔστω τὸ [᾿. ἐνδέχεται οὖν τοῦ αὐτοῦ, τοῦ A, πλείω 
ν ? Ἀ \ x Ὁ] ? 3 ~ »} ~ ~ Yo ‘ ‘ αἴτια εἶναι, τὸ Β xat τὸ T. ἀλλ᾽ οὐ tots αὐτοῖς τῷ εἴδει" τὰ γὰρ 

, > ~ \ A >] ~ Nic, ΄ > "» ΄ ‘ \ > ‘ 

χείμενα ἐν τῷ A xat ta ἐν τῷ Εἰ ἕτερα εἰσιν ἀλλήλων χατὰ τὸ εἶδος" τὰ 

20 μὲν γὰρ Δ εἰσὶ πεζά, τὰ δὲ Εἰ πτηνά. 

p.99b7 Εἰ δὲ εἰς τὸ ἄτομον μὴ εὐϑύς. 

? X ~ ~ 5 , > , wv , \ \ 

Ev μὲν tots προσεχῶς εἰρημένοις ἐλάμβανεν αἴτιον μέσον τὸ B xat 

τὸ 1, ἤγουν τὸ ἄχολοην χαὶ τὸ ξηρόν, μὴ ἀντιστρέφοντα πρὸς τὸ μεῖζον 
ἄχρον μνηδὲ αὐτῷ ἐξισάζοντα. νῦν δὲ λαμβάνει τὸ Β αἴτιον ἀντιστρέφον 80 

X > \ ‘ , \ ἈΝ \ » \ \ i \ > , > 

πρὸς τὸ A xat φησίν’ ἐὰν τὸ B, τὸ αἴτιον, χαὶ τὸ A, τὸ αἰτιατόν, ἄντι- τῷ or 

στρέφωσιν, οὐχ εὐϑὺς δὲ ὃ μέσος ἔρχεται καὶ χαταντᾷ εἰς τὰ ἄτομα, 
»ν \ w> \ +> IZ » . gy.) > ~ ~ , ΄ ΄ ἤγουν τὰ εἴδη τὰ εἰδικχώτατα, οὔτε μὴν δι᾿ αὐτοῦ τοῦ μέσου 6 μείζων 
χαταντᾷ εἰς τὰ ἄτομα, ἤγουν τὰ εἴδη τὰ εἰδικώτατα, ἐξ ἀνάγχης δεῖ χαὶ 
c ΄ , σ Ὁ) 5 od ΑἹ \ \ \ c ΄ ~ v 5 ἑτέρου μέσου, ἵνα δι᾿ αὐτοῦ χαὶ τὸ A χαὶ τὸ Β ὑπάρχῃ τοῖς Δ, ἤγουν εἰ 

80 τὸ A, τὸ φυλλορροεῖν, καὶ τὸ B τὸ αἴτιον, ἤγουν τὸ πήγνυσθαι τὸν ὀπόν, οὐ 
χαταντῶσιν ἀμέσως πρὸς τὰ ἄτομα, ἀνάγχη εἶναι ἕτερον μέσον, τὸ I τὸ 80 

\ XN πλατύφυλλον, δι᾿ οὗ χαὶ ἄμφω ἐπισυναφϑήσεται τοῖς A. χαὶ εἰ μὴ τὸ 
4 \ \ v. a ΄ 2 / v \ 35 ) » " σ μέσον χαὶ τὸ αἴτιον ἕν μόνον ἐστίν, ἤγουν τὸ B, ἀλλ᾽ ἔστι χαὶ ἕτερον 

1 γίνεσϑαι ἃ: γενέσϑαι CEF 2 εἴπομεν] p. 428,1 sq. post tod 8 add. lemma εἰ δὲ 
μὴ---πᾶσι τοῖς ὃ (@37—b2) a 3 τοῦτο] ὁ alt. in ras. E! 7 ἔσται tt ἄρα ἕν CEF: 
ἀλλ ἄρα---τούτῳ δὲ αὐτό (bD2—14) lemma a 8. 9 ἐπισυναφϑήσεται---ἐν τῷ E om. ἃ 

11.12 ὥστε---τὸ δὲ € om. ἃ 11 αὐτῶ C: αὐτὸ EF 12 τὸ &@ om. a 19 τὸ 

om. EF 21 εἰς δὲ, om. εἰ a 23.24 πρὸς τὸ ἄχρον τὸ μεῖζον E 25.26 ἀντι- 

στρέφουσιν ἃ 26 χαὶ om. ἃ 28 post ἤγουν add. εἰς a 29 ἕτερον μέσον a 

τὸ alt. om. a 80 τὸ quart. om. a τοῦ (post ἤγουν) a 32 χαὶ prius om. a 

τοῖς ὃ om. a ante zat εἰ add. to μέσον ἀλλὰ πλείω lemma C 33 aittov—pésov a 
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μέσον, τὸ Γ᾿ περιεχόμενον ὑπὸ tod B, πότερον,. ἤγουν ποῖον ἀπὸ τῶν 99r 

δύο μέσων, ὑπάρχει αἴτιον τοῦ τὸ A ὑπάρχειν τοῖς xad? Exacta, τὸ 
τρῶτον τὸ πρὸς τὸ χαϑόλου, ἤγουν τὸ Β τὸ προσεχὲς αἴτιον ὑπάρχον 

- , Ἃ X ‘ X , ἊΣ » Ἃ x \ x 

τῷ χαϑόλου, 7 τὸ πρὸς τὸ xad? Exacta, ἤγουν 7 τὸ I’ τὸ προσεχὲς 

or 

~ 3. Ὁ 

αἴτιον τοῖς xad? Exacta; 

p.99b10 Δῆλον δή. 

Τοῦτο ἢ λύσις τοῦ ζητήματος, φησὶ γὰρ ὅτι τὰ ἐγγύτατα ὄντ 
΄ - >) ~ ΄ - Σ ΄ ΄ ΄ ΄ Ψ 

μέσα τοῖς ual’ Exacta ταῦτα εἰσιν αἴτια τοῦ τὸ A ea ἐχάστῳ W 
v » - Qos > > “4 

αἴτιον, ἤγουν τοῖς xa)’ Exacta, ὧν ἐστιν αἴτιον προσεχὲς τὸ I’. 

10 p.99b11 Τοῦ γὰρ τὸ πρῶτο 

\ 

Πρῶτον ὑπὸ τὸ χαϑόλου νοητέον τὸ Β΄’ τοῦτο yap τὸ Β εἰρηχὼς 
ὄπισϑεν πρῶτον πρὸς τὸ χαϑόλου, Ge: τὸ A, νῦν λέγει αὐτὸ πρῶτον 40 

ὑπὸ τὸ χαϑόλου, ὡς ταὐτὸν εἶναι τὸ ὑπὸ τῷ “πρός᾽. ζητήσας Ὁ ποῖον 
15 ἀπὸ τῶν δύο μέσων ὑπάρχει αἴτιον τοῦ τὸ Α τοῖς Δ ὑπάρχειν, ἐπάγει τὴν 

τοῦ ζητήματος λύσιν ἀπὸ τοῦ μᾶλλον ἐπιχειρῶν. φησὶ yap: εἰ τὸ B ὁρι- 

σμὸς ὧν τοῦ A ἐπισυνάπτεται τοῖς Δ διὰ μέσου τοῦ I’, ἀνάγκη χαὶ τὸ 

6ptatév, ἔγουν τὸ A, διὰ μέσου τοῦ Γ΄ ὑπάρχειν τοῖς Δ. τὸ μὲν οὖν Γ 
ἐστὶν αἴτιον τοῦ τὸ A ὑπάρχειν τοῖς Δ’ τὸ ὃὲ B πάλιν αἴτιόν ἐστιν τοῦ 

90 τὸ A ὑπάρχειν τῷ Γ΄ αὐτὸ δέ, τὸ B, ἐστὶν αἴτιον τοῦ τὸ A ὑπάρχξιν 45 

ούτῳ, τῷ Β, ἀμέσως χαὶ οὐ δι’ ἄλλου τινὸς αἰτίου: τὸ γὰρ Β ὁρισμός 
A στι τοῦ A, ὁ δὲ εἰδιχὸς ὁρισμὸς ἀρχή ἐστιν ἄμεσος χαὶ ἀναπόδειχτος. 

“ 

p.99b15 Περὶ μὲν οὖν συλλογισμοῦ xat ἀποδείξεως. 
) n >] ARC ~ = 4 \ 

pyeta ual? ἣν ἐνεργοῦμεν χαὶ 
‘ ~ 

7] EOTLY 7 Ty τῷ σι 

2 
a - (= @- < Ru a os 

? 

7 ὦ 

ζω Fano oat wn ae Os 
- 

(ἢ εἰ R - R cy a 

PSN 

4 (My 

< Ox 

" ΄ "» ~ ~ 5 ~ = 

ἀποδειχνύουμεν, ἀποδειχτιχὴ OF ἐπιστὶ ψυχῇ ἡμῶν ἐνοῦσα 99v 

ξις 7c, ἐξ ἧς προβαίνει ἢ ἐνέργεια. εἴρηται χαὶ πρότερον. ἐπεὶ γοῦν, cts αὐτὴς, ες (s ost ,"» ς | &7s} ye s ρ it 4 προτ po . τεῖ Ἷ 

περὶ. ἀποδείξεως διδάξαι. Ὡς χάριν χαὶ περὶ 
΄ 

ς 
συλλογισμοῦ ἐφθάσαμεν διδάξαι ῷ, = [0] Ξ ~ R ΓΞ [0] < A - 

. εἰ 

Os for a aA τ or [Ὁ] 
ie) 
- a Ὡ (2) Vv 

; "» \ ~ ΄ 5" εὐ Hates 

τοῦ συλλογισμοῦ ELEEWS, χαὶ πῶς γίνεται ἡ ἀποόειεις, 
, A ~ X i ‘ 

30 ὅτι ἐχ προτάσεων ἀμέσων zal x20" αὑτὸ xal πρώτων, πᾶσαν μὲν οὖν τὴν 
Ἁ ν διδασχαλίαν τὴν περὶ ἀποδείξεως ἐπερανα ὲ νῦν χαὶ περὶ τῶν 5 ~ Ὁ σι A o a R = on 

aS aed 
Aca 

~ ~ > 

ἀργῶν αὐτῆς διδάξαι, ἃς εἴπομεν εἶναι ΤΥ ἀμέσους προτάσεις χαὶ χαὺ 

1 ante to 7 add. ἤγουν a 2 μέσον a τὸ πρῶτον---ὃ τοῖς χαϑέχαστα om. a 

8 τοῖς CEF: τοῦ ἃ 8.9 ταῦτά---τοῖς χαϑέχαστα οἵη. ἃ 10 ὑπάρχειν---12 τὸ 

χαϑόλου om. ἃ 14 τοῦ (ante zat.) a post τὸ alt. ras. E τὸ (ante πρός) a 

24 post μὲν add. οὖν ἡ a 26 προβαίνειν a εἴρηται] p. 23,23 sq. 27 προσ- 

ϑέντες a 27.28 ἧς---διδάξαι om. a 28 τέ scripsi: ye CEF: om. a 

6 om. EFa 80 πρώτως a οὖν superscr. E! 31 ἐπεράνομεν sic a 

32 εἴπομεν] c. 2 p. 7287 
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~ 

αὑτὸ ual πρώτας. det γοῦν εἰπεῖν, πῶς γίνονται γνώριμοι αἱ ἀρχαὶ τῆς 99V 5 εἰ 

ἀποδείξεως, χαὶ τίς ἐστιν ἢ ἕξις χαὶ ἢ ἐπιστήμη ἢ γνωρίζουσα χαὶ παρι- 

στῶσα ταύτας. det δὲ μιχρόν τι πρῶτον ἀπορῆσαι περὶ αὐτῶν. χαὶ ὅτι 
μὲν ἀδύνατον γενέσϑαι ἀπόδειξιν, εἰ μὴ γινώσχομεν τὰς πρώτας ἀρχάς, 
» > , ΄ " ΄ ν ΄ ~ 

ἤγουν τὰς ἀμέσους προτάσεις ἐξ ὧν συνίστανται, εἴρηται πρότερον. νῦν it μ i 
δὲ ζητοῦμεν, πόϑεν ἔχομεν THY γνῶσιν τῶν ἀμέσων τούτων προτάσεων, 10 

wh ὩΝ ΟΝ a ra cea ae A iar out δ ee τί 
ἐ 

ἢ Gv ἀποδείξεως γινομένη χαὶ ἢ τῶν ἀρχῶν yaa, ὡς ets ἕν se ἀνά- 
» ΄ wv ~ > > / , 

10 γονται τὴν ἐπιστήμην ἣ τοῦ WEV, Ἴγουν τῆς ἀποδείξεως, γένος 7 7 ἐπιστήμη 
, mT iw ΕΣ rnd mn ἊΝ - Sy ee Pita Ξ 2 et b] ee? 

ἐστί, τοῦ δέ, ἤγουν τῆς γνώσεως τῶν ἀρχῶν, γένος ἐστὶν ody ἢ ἐπιστήμη 

αφυτοι ὕστερον ἐγγίνονται ἡμῖν ex 1b 

μαϑήσεώς twos ἢ ἔνεισιν ἡμῖν ἐχ γενετῆς, λανϑάνουσι ὃὲ ἡμᾶς, ὅτι εἰσὶν ἐν 

Bb) Ὁ Ϊ, \ , re OAV eo om - Q?on , \ τ ΄ 

ἀλλ ἕτερόν τι, χαὶ πότερον αἱ ἕξεις, χαῦ ἃς γινώσχομεν τὰς ἀρχάς, 

οὐχ ἐνοῦσαι ἡμῖν ex γενετῆς χαὶ σύμ. 

18 ἡμῖν, χαὶ ἀγνοοῦντες διατελοῦμεν ὅτι ταύτας ἔχομεν. εἰ μὲν δὴ ἔχομεν 

αὐτὰς ἐν τῇ ψυχῇ χαὶ ἀγνοοῦμεν ὅτι ταύτας ἔχομεν, ἄτοπον. πῶς γὰρ οὐχ 

ἄτοπον τὸ ἀγνοεῖν ὃ ἔχομεν; χαὶ συμβαίνει λανϑάνειν ἡμᾶς ὅτι ἔχομεν τὰς 

γνώσειςτῶν ἀρχῶν, αἱ ἀχριβέστεραι τῶν ἀποδείξεών εἰσιν. ἡ μὲν γὰρ ἀπο- 

δειξις ἐπιστήμη ἐστὶν ἐξ ἑτέρων τὸ πρᾶγμα ἀποδειχνύουσα: 7% ὃὲ γνῶσις τῶν 

20 ἀρχῶν χρείττων ἐστὶν ἣ χατὰ ἀπόδειξιν, ἤγουν οὐ δι’ ἀποδείξεως γίνεται 2% 

ἀλλὰ ἀχριβεστέρα ταύτης ἐστὶ χαὶ τιμιωτέρα. εἰ δὲ μὴ ἔχοντες τὰς ἕξεις, 

xa)’ ἃς γινώσχομεν τὰς ἀρχάς, ἐκ φύσεως λαμβάνομεν αὐτὰς ὕστερον ἐχ 

Βαν ἤσεῶς, ἐπειδὴ πᾶσα μάϑησις ἐχ ρου παρ Nhs γίνεται γνώσεως, 

ἀδύνατόν ἐστιν εὑρεῖν προτέραν τινὰ χαὶ ἀρχοειόεστέραν τῶν ἀρχῶν, ἐξ ἧς 

τῷ or ἔστιν ὁδηγηϑῆναι πρὸς γνῶσιν τῶν ἀρχῶν: ἀδύνατον γάρ, ὥσπερ χαὶ 
ἐλέγομεν ἐξ ἀρχῆς ἐν τῇ ἀποδείξει, μάϑησιν γενέσϑαι ἣ διδασχαλίαν 
ἄνευ προὐπαρχούσης τινὸς γνώσεως. ταῦτα πρηαπορήσας ἐπάγει" φανερὸν 80 

ὅτι οὐ δυνατὸν ἔχειν αὐτὰς ἐχ γενετῆς χαὶ συμφύτους, οὔτε μὴν ἀγνοοῦσιν 

ἡμῖν αὐτὰς χαὶ μηδεμίαν ἕξιν χαὶ γνῶσιν αὐτῶν Eyovaty ἐστι δυνατὸν 

80 ἐγγίνεσθαι τὴν μάϑησιν αὐτῶν ὕστερον. χαὶ λοιπόν, ἐπεὶ οὔτε ταύτας 
συμφύτους ἔχομεν οὔτε μὴ ἔχοντες δυνάμεθα ὕστερον ταύτας μαϑεῖν, 

ἀνάγχη λοιπὸν ἔχειν τινὰ δύναμιν ψυχιχὴν ἐπιχορηγοῦσαν ἡμῖν ἀφορμὰς 

πρὸς γνῶσιν αὐτῶν. 7 δὲ δύναμις αὔτη οὐχ ἔστι τιμιώτερον χαὶ ἀκχρι- 

βέστερον τῆς Ἰνώσεως τῶν ἀρχῶν, xdv ἐξ αὐτῆς ἀφορμὰς λαβόντες ταύτας 30 
85 γινώσχωμεν. 

1 πρώτως a 2 τί EF 5 συνίστανται a: συνίσταται CEF 12 ἕξεις} 

ες in ras. F! 13 et 14 γεννητῆς a 14 μανϑάνουσι a 15.16 ἐν τῇ -- 

ἔχομεν Om. a, in qua εἰ μὲν ---χατὰ ἀχρίβειαν (b26—34) lemmatis loco sunt 17 a 

εἵλομεν a 18 εἰσιν ex ἐστιν corr. E} 20 xpetttwy a: χρεῖττον CEF 21 axpt- 

βεστέρα a: ἀχκριβωτέρα CEF ἐστὶ ταύτης a 22 post λαμβάνομεν add. δὲ a 

24 τινὰ προτέραν a ἧς scripsi: ὧν libri 27 τινὸς Om. a 28 fort οὔτε 

(ante δυν.) γεννητῆς a 29 ἡμῖν om. C γνῶσιν καὶ ἕξιν E 31 μὴν EF 

32 τινὰ λοιπὸν ἔχειν a 33. 34 οὐχέτι τιμιωτέρα χαὶ ἀκριβεστέρα a 84 ταῦτα ἃ 

Comment. Arist. XLII 8, Philop. in Anal. Post. 28 
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p.99b34 Φαίνεται δὲ τοῦτό ye πᾶσιν. 

Ὑ Ὁ σ y. , »7 ΄ Tm ree Be wir) ( 
Εἰπών, ὅτι ἔχομέν τινα δύνα μιν σύμφυτον, λέγει νῦν χαὶ τίς ἐστιν 99» 

αὕτη. χαὶ φησὶν ὅτι ἢ αἰσϑητιχὴ δύναμίς ἐστιν, ἥτις ἐν πᾶσι τοῖς 
[2 ‘ (VA Ao με " J) 2 > ὃ Fe ΡΞ , AG Η \ ain Ξ \ \ ~ 

ζῴοις ϑεωρεῖται xat οὐχ ἐν ἀνθρώποις μόνοις" χαὶ yap χαὶ τὰ Coa 

5 ἔχουσι τὴν δύναμιν ταύτην thy αἰσϑητιχὴν σύμφυτον τὴν χριτιχὴν 

οὖσαν χαὶ ἀντιληπτιχὴν τῶν αἰσϑητῶν. πλὴν χἂν ἐν πᾶσι ζῴοις ἢ δύναμις 
led ~ 3) 2 > ‘ S ~ weil 5» , SE ΩΡ " ) 

αὕτη ϑεωρῆται, ἀλλ᾽ οὖν τινὰ μὲν τῶν ζῴων οὐ μόνον αἰσϑάνεται, αλλ 

ἐχτυποῦται χαὶ ἐγχαταγράφεται ἐν αὐτοῖς ὁ τύπος τοῦ αἰσϑητοῦ, τινὰ δὲ 45 

αἰσϑάνονται μέν, οὐ μὴν ὃὲ ἐχτύπωσις τοῦ αἰσϑ ἡματος ἐν αὐτοῖς ἔν 

10 νεται, ἀλλ᾽ ἔστ᾽ ἂν ὁρῶσι τὸ αἰσϑητὸν 7 ἀχούωσιν, ἐπιγινώσχουσιν οἷον αὐτό, 

ἐπὰν δὲ πόρρω τοῦ αἰσϑήματος γένωνται, παντελῆ ἄγνοιαν ἔχουσι τούτου, 

οἷον οἱ σχώληχες χαὶ αἵ μυῖαι xat αἱ edhat? ἐν τούτοις γὰρ ἐπιμονὴ τοῦ 

αἰσϑήματος χαὶ ἐχτύπωσις οὐχ ἐπιμένει. ὅϑεν χαὶ τὰς μυίας ἴδῃ τις χαὶ 
~ ΄ = 

τοὺς σχώληχας ἐξελϑόντας τοῦ τόπου, ἐν ᾧ ἐμφωλεύουσι, τῇδε χάχεῖσε 

15 περιερχομένους χαὶ πλανωμένους ὡς μὴ γινώσχοντας παλιννοστῇσαι ὅϑεν 50 
»ω 5 ‘ ὯΝ ~ gpl wv >] A ~ 5» ΄ 5 > 

ἐξῆλθον. ἐν τισὶ δὲ τῶν ζῴων ἔνεστιν ἐπιμονὴ tod αἰσϑήματος, ἀλλ 
>] 

ἀμυδρά τις χαὶ βραχεῖα διὰ τὸ καὶ τὸ φανταστιχὸν ἔχειν ὀλίγον, ἐν ᾧ 
ra 

ντυποῦνται τὰ αἰσϑήματα. οἷον at χίσσαι χαὶ ot 

ξ ει 

2 
Ξ 
ς ἐγχαταγράφονται χαὶ 

Ψιτταχοὶ αἰσϑάνονται μὲν τῶν φωνῶν τῶν λεγόντων, ἀμυδρὰ δέ τις ἐν- 

90 τύπωσις τούτων ἐν αὐτοῖς ἐγγίνεται" χαὶ διὰ τοῦτο ἀπομιμοῦνται τὰς φωνὰς 
- > a ” , ow ἢ A) b) ~ 2 Seen ΚΣ ΣΙ 

τῶν ἀνθρώπων ἣ χαὶ ἄλλων ζῴων, πλὴν οὐ χαϑαρῶς. ἐν τισὶ 62 ἐστιν ἐπι- 
Χ Q ~ SPQ Δ SEN \ \ , \ \ Σ 

μονὴ χαϑαρὰ τοῦ αἰσϑήματος διὰ τὸ | χαὶ χαϑαρώτερον τὸ φανταστιχὸν 100! 
wv > ς v 5 ‘ la am > ς ἧς \ e 

ἔχειν, οἷον of ἄνϑρωποι, ἀλλὰ zat τινα ζῷα, οἷον at μέλισσαι χαὶ αἱ περι- 

στεραὶ [χαὶ of ὄνοι] πολλάχις γὰρ ταῦτα ἐχτοπίζονται τῶν φωλεῶν xat 
σίμβλων διάστημα τριῶν ἢ χαὶ τεσσάρων ἡμερῶν xat παλιννοστοῦσιν ὅϑεν τῷ σι 

ἐξῆλθον. ἀλλὰ χαὶ ὃ ὄνος περιπατῶν χαὶ ἐντυχὼν βοϑύνῳ χαὶ ἐμπεσὼν 

ἅπαξ ἐν αὐτῷ, χἄἀν που συμβαίη μετὰ παρέλευσιν χρόνου οὐχ ὀλίγου 
, Ὁ ΡΝ ιν fae » 9 Ns, ? vn τ διέρχεσθαι τὴν πρὸς βόϑυνον ἄγουσαν, οὐδέποτ᾽ ἂν πεισϑείη ταύτην mept- ὅ 

~ Pal , τὰ \ A 

πατῆσαι, χὰν MDS ago. 1. ἀλλὰ Yewpytéov χαὶ τὸ χείμενον. τισὶ μὲν 

80 τῶν ζῴων γίνεται μονὴ τοῦ αἰσϑήματος, τοῖς δὲ οὐ γίνεται. χαὶ 
” 

ἐν ὅσοις ἡ uy ὅλως ἐγγίνεται μονὴ τοῦ αἰσϑήματος ἢ περὶ ἃ μὴ me 

PS 4 ἘΝ we Aaya - ae a + ἐγγίνεται, (ἤγουν) 7, ἐγγίνεται μὲν μονὴ τῶν αἰσθημάτων, περὶ ὃ ἐνηργησεν 
, » ὃ 7 >] AY ik ih == = r ἐ Ve 

αἰσϑήματα, οὐ phy ὃὲ χαϑαρὰ ἀλλ᾽ ἀμυδρά τις, τοῖς τοιούτοις ζῴοις ECw ΠῚ ’ ’ 

τοῦ αἰσϑάνεσϑαι γνῶσις οὐχ ἔστιν, ἤγουν τοῦ αἰσϑήματος πόρρω τῆς 

1 ye CEF Arist.: ὑπάρχον a 2 χαὶ om. a 3 ἣ om. a 4 ἐν a: 
om. CEF zat tert. om. C 5 ταύτην om. E post αἰσϑητιχὴν add. 

zat C 6 zat ἐν a 7 Yewpetta a αἰσϑάνονται a 8 ἐχτυποῦνται ἃ 

τρύπος ἃ 9.10 γίνεται CF: om. ἃ 10 τὸ αἰσϑητὸν om. a 11 γένοιντο CFa 

12 post yap add. 7 a 13 post zat primum add. ἡ a elon a 14 ἐμφο- 

λεύουσι a 15 περιερχουένους--- πλανωμένους scripsi: περιερχομένας-- πλανωμένας libri 

16 tod om. ἃ 17 τὸ alt. om. Ca 22 τὸ alt. om. a 22. 23 ἔχειν τὸ φαντα- 

στιχὸν Ο 23 οἷον alt. a: om. CEF zat alt.] non liquet C 24 χαὶ ot (οἱ a: 

om. CEF) ὄνοι delevi 25 σύμβλων a 26 6 om. a 28 ἂν πεισϑείη CEF: 
el δὲ πλησϑείη a 30. 31 τοῖς δὲ---τοῦ αἰσθήματος om. a 32 ἤγουν addidi 
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αἰσϑήσεως αὐτῶν γενομένου οὐχ ἔχουσι γνῶναι χαὶ ἀναλαβέσϑαι ὅτι εἰδόν 1001 
ποτε ἣ ἤχουσαν τι. ἐν ots δέ ἐστιν αἰσϑανομένοις [μονὴ τοῦ alathy- 10 

ματος], ἤγουν ἐν τισὶ δὲ αἰσϑανομένοις, σὺν τῷ εἶναι ἐν αὐτοῖς τὴν μονὴν 
ἔτι χαὶ ἔχειν ἐν τῇ ψυχῇ ἕν τι, ἤγουν δύναμίν τινα ἐπισυνάπτουσαν 

ὃ τὰ ὅμοια τῶν αἰσϑημάτων ὧν ἔσχον τὴν αἴσϑησιν. οἷον ἐπὶ ἀνϑρώπων 
εἰδόν ποτε ὡς ὁ Σωχράτης πιὼν ἐλλέβορον χολὴν ἐχένωσε: τοῦτο εἶδον 

χαὶ ἐπὶ τοῦ [ἰλάτωνος. ταῦτα τὰ αἰτϑήματα τῇ φαντασία ἐνετυπώϑησαν. 

εἶτα μετὰ παραδρομήν τινος χαιροῦ ἰδὼν ἐλλέβορον op ἐπισυνάψαι 
ἴδον διὰ τὴν δυοιότητα χαὶ ἐντεῦϑεν γνῶναι ὅτι χαὶ οὗτος χενω- 1 

10 τικὸς χολῆς ἐστιν. 

p.100a1 Πολλῶν δὲ τοιούτων γινομένων. δ 

Εἰ , ee εἰ fo ae re γ΄ A ἢ \ \ 2 ‘ ~ 5 9 

indy, ὡς εἰσί τινα ζῷα ἔχοντα χαϑαρὰν τὴν ἐπιμονὴν τῶν αἰσϑη- 
» ~ ΄ ~ ~ v iW , 

μάτων, διαιρεῖ πάλιν τὰ τοιαῦτα ζῷα εἰς τὰ ἔχοντα δύναμιν ἐπισυνάγειν τὸν 

η λόγον, ἥγουν τὸ χαϑόλου ἐχ τῆς ἐπιμονῆς τῶν τοιούτων hak ee 

15 πολλῶν γενομένων, ὡς ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων. τοῖς ὃὲ τῶν ζῴων οὐχ ἐπι- 

συνάγεται τὸ χαϑόλου, xav πολλὰ αἰσϑήματα ἐν αὐτοῖς ἐπισυναϑροισϑῶσιν, 25 

ὡς ἐπὶ τῆς μελίσσης χαὶ τῶν ὄνων χαὶ τῶν περιστερῶν. ὥστε ἐχ μὲν τῆς 

αἰσθήσεως ἐπισυνάγονται αἰσϑήματα πολλὰ ἐν τῇ φαντασίχ, ἐξ ὧν γίνεται 
, wv 

ἢ μνήμη. ἐχ δὲ μνήμης πολλάχις τοῦ αὐτοῦ γινομένης, ἤγουν πολ- 

20 λῶν ὃὲ υνημῶν συναϑροισϑεισῶν, γίνεται ἐμπειρία, ἤγουν Ἰνῶσίς τις δυνά- 

PEWS πράγματός τινος. οἷον εἶδον αὐυριάχις τὸν ἐλλέβορον χενοῦντα ἜΣ 
\ \ 5 ΤΩΣ ~ 5 om , ᾿ , - + χαὶ πολλὰ αἰσϑήματα τοιαῦτα ἐν τῇ φαντασίχ μου ἐνετυπώϑησαν, ἐξ dy 30 

ἐπισυνηϑροίσϑησαν μνῆμαι πολλαί: ἐχ 68 τῶν πολλῶν μνημῶν γέγονέ 
lj \ ~ ΄ [ΠῚ ΄ A a A ‘ = ᾿Ξ ΄ 

μοι ἐμπειρία χαὶ γνῶσις, ὡς ὁ ἐλλέβορος δύναμιν ἔχει χενωτιχὴν χολῆς. ἢ 

γνῶσις αὕτη ἠρεμήσασα zat ἐμπαγεῖσα χαὶ ἑδραιωϑεῖσα ἐν τῇ ψυχῇ 
μου, ὡς οὕτως ἔχει ὁ ἐλλέβορος χαὶ οὐχ eos τὸ χαϑόλου συνῆξεν, 

τῷ or 

ἐν ἘΠ. ἡ = , ΄ 5) ral as \ ~ > 

ἤγουν τὸ ᾿ πᾶς ἐλλέβορος χαϑαίρει᾽, ὃ χαϑόλου ἐστὶν ἀρχὴ τῶν ἀποδείξεων. 
“» \ a. \ ts , 5 “ \ A ~ “ὃ ~ σ ἀρεῖς ς 
ἐπεὶ δὲ τὸ χαϑόλου τριττόν ἐστι, ἢ τὸ πρὸ τῶν πολλῶν, ὅπερ εἰσὶν αἱ 
avs e ~ , \ 5 ~ V4 ~ ~ 

ἰδέαι at παρὰ τῷ [Thcitwvt, χαὶ τὸ ἐπὶ τοῖς πολλοῖς χαὶ τὸ ἐν τοῖς πολ- 95 

30 hots, ἐφερμηνεύων ποῖον σηυαινόμενον τοῦ χαϑόλου ἐχ τῆς ἐμπειρία 
, ~ pie Gare [2.5 τ 5 = Νὴ ΩΝ ᾳ [ΑἹ 

πάγη τῇ ψυχῇ χαὶ ἡδραίωται, ἐπάγει ὡς χαϑόλου φημὶ τὸ ἕν ὃ 
, > \ 5 , , 5 , 

μέν ἐστι παρὰ τὰ πολλά, ἤγουν τὰ μεριχά (λόγος yap 0 

ὃὲ ὑεριχὰ σώματα), ἐν πᾶσι δὲ τούτοις τοῖς μεριχοῖς 
ὃ σ PAOGLOWY Χέτ πτιν ὅτε APR χαϑόλου λόγος wey ἐστιν ἕτερος τῶν (Pn 

, as . 

35 ἀνθρώπων, ἐν τούτοις δὲ ἐμφαίνεται. ἀλλὰ ϑεωρητέον χαὶ τὸ χείμενην. 
i 

θεωρεῖται: ὡς ὃ ἄνϑρωπος 

1.2 ποτε ὅτι εἶδον E 2.3 μονὴ τοῦ αἰσϑήματος delevi 4 ἔχειν ex Arist. seripsi: 

ἔχουσιν libri 6 πιὼν post ἐλ. colloc. a ἐλέβορον a, pr. E itemque vs. 8. 21 

9 χαντεῦϑεν ἔγνων a 9.10 τοῦτο χενωτιχὸν a 11 post δὲ add. τῶν CF: om. Ea 

Arist. 14 to om. a 15 γινομένων a 16 ἐπισυναϑροίζωσιν a 20 δὲ 

om. a ἀϑροισϑεισῶν E 20. 21 δυναμένη a 24 ὃ om. a ἐλέβορος item- 
que in sequentibus a ἔχει δύναμιν a 26 συνῆξα a 29 τὸ alt. om. CFa 

31 φησὶ a ἑδραίωται a ὃ om. a 32. 33 δὲ τὰ a 35 χαὶ om. a 

28* 
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p. 10026 Ἔκ δὲ τῆς ἐμ υπειρίας 7. 100° 

Τὸ “ἢ ἀντὶ τοῦ “xal ληπτέον. ἔστι δὲ τοιοῦτον" ἐκ GE τῆς ἐμπει- 40 

las χαὶ éx παντὸς αἰσϑήματος τοῦ ἠρεμήσαντος ἐν τῇ τ χαὶ 

Sipe yides (eee 7 uns τοῦ χαϑόλου τοῦ ἑνὸς ὄντος Bee τὰ 

5 πολλά, aia τοῦ Et το ὄντος παρὰ τὰ μεριχά. ὃ χαϑόλου (Ev) ἐνῇ, ἤγουν 
5 

ἐμφαίνεται ὃν χαὶ τὸ αὐτὸ ἐν ἅπασιν ἐχείνοις τοῖς ot Joes τὸ δὲ τοιοῦ- 

oOo 

x 

cov χαϑόλου τὸ ἕτερον μὲν ὃν παρὰ τὰ μεριχὰ ἐν τούτοις ὃς ϑεωρούμενον 

Ἰίνεται ἀρχὴ τέχνης καὶ ἐπιστήμης. εἰ μὲν οὖν ἐπισυνήχϑη τὸ χα- 

ϑόλου τοῦτο ἀπὸ τῶν περὶ pees ἤγουν τῶν ἐν γενέσει xat φϑορᾷ 45 
Ὑ 

Ν ᾿ 

10 ὄντων πραγμάτων, ἐστὶν ἀρχὴ τῆς ON ἐὰν δὲ περὶ τὸ ὄν, ἤγουν 

ἐὰν ἐπισυνήχϑη ἀπὸ τῶν ἀεὶ χαὶ ὡσαύτως ἐχόντων πραγμάτων, ἤγουν τῶν 
> 97 2 ‘ Se oN ee. , ΟΣ ἀιδίων, ἐστὶν ἀρχὴ τῆς ἐπιστήμης. 

> ». 100210 Οὔτε δὴ ἐνυπάρχουσιν ἀφωρισμέναι. 
σ 

"Hyovy οὔτε εἰσὶν ἐν τῇ ψυχῇ ἡμῶν ἕξεις τιν 

15 χῶν ἀφωρισμέναι, τουτέστιν ἐνεργείᾳ οὖσαι χαὶ ἐφεστηχυῖαι, οὔτε ἐπι- 
ς Ἰνωστιχαὶ τῶν ἀρ- 50 

ω-. Oo 

γίνεται ἢ Ἰνῶσις τῶν ἀρχῶν ἐξ ἄλλων τινῶν γνώσεων χαὶ ἕξεων 

Ἰνωστιχωτέρων, ἤγουν ἀχριβεστέρων τῆς Ἰνώσεως τῶν ἀρχῶν (xat τί 

γὰρ ἂν εἴη τὸ γνωστιχώτερον ἐχεῖνο χαὶ ἀχριβέστερον ὃν τῆς γνώσεως τῶν 

ἀρχῶν:), ἀλλ᾽ ἀπὸ αἰσϑήσεως, ὡς δέδειχται, ἐνδίδονται ἡμῖν ἀφορυαὶ ἐξ 

20 ὧν τὸ χαϑόλου συνάγομεν zal ἐπιγινώσχομεν. | 

». 100412 Οἷον ἐν μάχῃ τροπῆς γενομένης. 100v 

Διὰ τούτου τοῦ παραδείγματος παριστᾷ, πῶς ἐπισυνάγεται ἡμῖν τὸ 

χαϑόλο" ἐχ τῆς αἰσθήσεως. χαὶ φησίν: ἔστωσαν ὡς ἐν λόγῳ παραδείγ- 

ματος ἑχατὸν ἄνδρες πόλεμον χατ᾽ ἐναντίων συγχροτήσαντες, of τραπέντες 

διεσπάρησαν, χαὶ ἐντεῦϑεν διελύϑη ὃ πόλεμος. εἶτα sis τις τῶν φυγά- 

δῶν ἀλκὴν δυσάμενος παλιννοστήσας ἐκ τῆς φυγῆς χατὰ πρόσωπον ἔστη 

τῶν ἐναντίων. εἶτα ἕτερος τῶν φυγάδων τοῦτον ἰδὼν στάντα συνῆλϑε 

i) or 

on 

τούτῳ εἰς βοήϑειαν: χαὶ τοῦτο ἕκαστος τῶν φυγόντων ποιήσας, ἔστησαν 

αὖϑις χαὶ ot ἑχατὸν εἰς μάχην τὴν πρώην διαφϑαρεῖσαν. ὡς γοῦν ἐπὶ τῆς 

80 μάχης διαφϑαρείσης συνέβη πάλιν συστῆναι ταύτην ἐχ τοῦ ἐπισυναχϑῆναι 
x ᾽ - led Ν ~ ~ ~ 

τὸν χαϑ’ ἕνα τῶν φυγόντων, οὕτω χαὶ ἐπὶ τῆς ψυχῆς γέγονεν. τῶν yap 

ἀλόγων δυνάμεων τῆς ψυχῆς, ϑυμοῦ λέγω χαὶ ἐπιϑυμίας, St eae τὸν 10 

τῆς λογικῆς ψυχῆς συνέβη φϑαρῆναι τὴν τοῦ χαϑόλου γνῶσιν τὴν ἐν αὐτῇ 

οὖσαν. εἶτα ἐχ τῆς αἰσϑήσεως ἑνὸς αἰσϑήματος ἐντυπωϑέντος ἐν τῇ 

35 φαντασίᾳ χαὶ αὖϑις ἑτέρου τοιούτου χαὶ οὕτω πολλῶν αἰσθημάτων ἐπι- 

1 ἣ EF: ἤγουν Ca 5 ἕν ex Arist. addidi 7 δὲ om. a 14 τιναὶ sic C 

15 ἐνεργείᾳ scripsi ef. vol. XXI 1 p. 264,35: ἐνέργειαι libri an συνεστηκυῖαι ut 1. c.? 

17 τῆς γνώσεως scripsi: τῶν γνώσεων libri 18 γὰρ om. E 24 post οἱ add. 

xat CFa 26 ἐνδυσάμενος a 28 φυγάδων a 30 συστῆσαι a 81 τὸν 

om. E γίνεται EF 33 αὐτῶ EFa 
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συναχϑέντων μνῆμαι πολλαὶ γίνονται" éx ὃὲ τῶν μνημῶν ἐμπειρία μία" 100% 

ἐχ δὲ τῆς ἐμπειρίας ἐπεγένετο αὖϑις τῇ ψυχῇ ἢ τοῦ. χαϑόλου γνῶσις. 

p. 100213 ‘H δὲ ψυχὴ ὑὕὑπαρχει τοιαύτη οὖσα οἵα δύνασϑαι 

πάσχειν τοῦτο. 

5 Ἤνγουν ἣ ὃὲ λογικὴ ψυχὴ πάσχει τοῦτο, τὸ Ex τῶν πολλῶν μνημῶν 15 
Ψ ΄ ~ ΄ 

ἐπισυνάγειν τὸ χαϑόλου. 

p. 100214 Ὃ δὲ ἐλέχϑη μὲν πάλαι, οὐ σαφῶς. 

> , o \ ΄, > ~ 5 ΄ 5 , 5 = 

Εἰπών, ὅτι τὸ χαϑόλου ἐχ τῶν αἰσϑημάτων ἐπισυνάγεται, ἀσαφῶς 
Vv 

τοῦτο ῥηϑὲν ἔτι πάλιν διασαφεῖ. 

᾿] , ‘ ~ φτανς , So ’ 

10 ρ. 100415 Στάντος γὰρ τῶν ἀδιαφόρων Evoc. 

? Ὁ » oN ‘ ΄ ΄ 

᾿Αδιάφορα λέγει χαὶ τὰ χατ᾽ εἶδος ὄντα ἀδιάφορα χαὶ ὅμοια, ὡς ὁ 

Σωχράτης χαὶ ὃ Πλάτων χατ᾽ εἰδός εἰσιν ἀδιάφοροι χαὶ ὅμοιοι" ὡσαύτως 
αὐτὰ ~ 

χαὶ ὃ dvdownos χαὶ 6 ἵππος ἀδιάφοροι λέγονται τῷ elder ζῷα γὰρ ἄμφω. 
" 

χαὶ ὡς ἐπισυνάγεται τὸ εἶδος τὸ εἰδιχώτατον Ex τῶν μεριχῶν, οὕτως αὖϑις 

15 τὸ γένος ἐχ τῶν εἰδῶν. χαὶ διασαφεῖ πῶς τοῦτο γίνεται. 4 αἴσϑησις 

ἐὐεργήσασα περί τινα μερικὰ ἀδιάφορα χατ᾽ εἶδος ἅπαξ τὸ ἕν τοῦτο αἴσϑημα 30 
\ > , 

ἔστησεν ἐν τῇ φαντασίᾳ χαὶ ἐνετύπωσεν οὐ μόνον ἔχον ἀπόμορξιν ἰδιοτή- 

των χαὶ συμβεβηχότων τινῶν, ἐξ ὧν τὰ μεριχὰ συνίστανται χαὶ γνωρίζον- 

ται, ἀλλὰ ἊΣ ἀπομάσσεταί τι τοῦ χαϑόλου. χαϑόλου δέ ἐστιν ἥ χοινότης 

90 ua’ ἣν χοινωνηῦτι πάντα τὰ μεριχά" of γοῦν μερικοὶ ἄνϑρωποι τὸ ζῷον, 
" , \ « \ \ νς ig ~ .- ὙΠῸ 2 - \ τ ΄ 

τὸ λογιχόν, τὸ ϑνητὸν χοινὰ ἔχουσιν. ἣ γοῦν αἴσϑησις ἰδοῦσα τὸν Σωχρά- 
\ ~ “4 “Ὁ " 3 Leen ca ~ bin , ~ > 

τὴν χαὶ ᾿Δλχιβιάδην καὶ ἀπομόρξασα μετὰ τῶν μεριχῶν ἰδιωμάτων τῶν ἐν 
ΠῚ φ αὐτοῖς (μερικὰ δὲ ἰδιώματαά εἰσι τὸ τὸν μὲν εἶναι χομήτην χαὶ λευχόν, 

τὸν δὲ wx τοιοῦτον) χαί τι τῶν ἐν αὐτοῖς ϑεωρηυμένων χοινῶν, ἤγουν ἣ 

25 ὅτι ζῷα εἰσιν ἢ ὅτι λογιχὰ ἤ τι τοιοῦτον, eens τοῦτο πρώτως τῇ 

φαντασίᾳ" ὃ πρῶτον αἴσϑημα ἐντυπωϑὲν ἐν αὐτῇ ἐνεποίησε τῇ ψυχῇ 

χαὶ Ἰνῶσίν τινα ἀμυδρὰν τοῦ χαϑόλου. ὡσαύτως χαὶ τὸ δεύτερον αἴσϑημα 

χαὶ τὸ τρίτον ual τέταρτον ὅμοια ὄντα χαὶ μετὰ τῶν ἰδιωμάτων χαὶ συμ- 
βεβηχότων τῶν ἐν τοῖς μεριχοῖς ἔχοντά τι χαὶ τῶν ἐν αὐτοῖς χοινῶν ἐν- 

30 τυπωϑέντα χαὶ ταῦτα τῇ φαντασία ἐνεποίησαν τῇ ψυχῇ χαὶ γνῶσιν τοῦ 35 

χαϑόλου: ἣἥ αἴσϑησις γὰρ οὐ μόνον ἀντιλαμβάνεται τῶν zal’ ἕχαστα, 
\ 

ἤγουν τῶν συμβεβηχότων xal ἰδιοτήτων, ἐξ ὧν τὰ μεριχὰ συνεστήχασιν, 

2 ἐπάγεται, ante quod add. 6, ἃ ante αὖϑις add. χαὶ CEF: om. a 5 ψυχὴ 

om. E to CEF: 6 a 7 μὲν a Arist.: om. CEF οὐ σαφῶς a Arist: 

ἀσαφῶς CEF 12.13 χατ᾽ ---τῷ εἴδει om. a 16 ἐνεργοῦσα, ὡς μέρη τινὰ 

μεριχὰ ἃ 11. 18 ἰδιωμάτων ἃ 19 ἐστιν om. © 20 ἐποίησε ἃ 

27 post ὡσαύτως add. δὲ C 29 xowwvidy ἃ 30 ἐποίησαν a 31 ante 

ἡ add. ex Arist, zat yap αἰσϑάνεται μὲν Ο 
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ἀλλὰ xat tod χαϑόλου ἀνθϑοώπου, ἤγουν ἀλλὰ χαὶ τινῶν ἐξ ὧν ὃ χαϑόλου 100% 
ἄνϑρωπος συνίσταται. 

p.100b1 "AA οὐ Καλλίου ἀνϑρώπου. 

By] Syn 0.3 > 5 , ~ , \ ‘ 
Hyovv ἀλλ᾽ οὐχ ἀντιλαμβάνεται μόνων τῶν συνιστώντων τοὺς μεριχοὺς 

5 ἀνθρώπους ἀλλὰ χαὶ τινῶν τῶν τοῦ χαϑόλου, οἷον ὅτι λογικά εἰσι τὰ ὁρώ- 
nu Oo ϑ \ “Ἢ 7 Co 4 

μενα 7) ὅτι ϑνητὰ 7 ὅτι ζῷα. 0 

p.100b1 [Πάλιν ἐν τούτοις ἵσταται. 

«ς \ ἘΣ > , a , 3) δον ἢ ~ > τῶ 7, \ ~ 
Evos οὖν αἰσϑήματος ἐντυπωϑέντος ἐν τῇ ψυχῇ, εἶτα χαὶ δύο χαὶ τριῶν 

χαὶ τεσσάρων χαὶ ἄλλων πολλῶν ἐχόντων χαΐί τινα ἀπόμορξιν τοῦ χαϑόλου, 
c » 4 P. 

10 ὡς εἴπομεν, πάλιν ἐν τούτοις ἵσταται ἕτερα αἰσϑήματα, ἕως ἂν χαταν- 
5 

τήσωσιν εἰς τὸ ἐπισυνάξαι τὰ ἀμερῆ, ἤγουν τὰ χαϑόλου. οἷον ἢ αἴσϑησις 

δρῶσα τὸν Καλλίαν πρῶτον χρίνει τοῦτον ὡς ζῷον τοιονδί, ἤγουν λελευχω- 

μένον χαὶ τετριχωμένον: εἶτα χατὰ μιχρὸν χρίνει τοῦτον χαὶ ζῷον εἶναι, 

χαὶ μετὰ ταῦτα ζῷον τοιόνδε, ἤγουν λογιχόν. 

, 

15 p.10003 Kat ἐν τούτῳ ὡσαύτως. 

"Hyovv xat χρίνασα τοῦτον ζῷον λογιχὸν ὕστερον ἐπιγινώσχει τοῦτο 

χαὶ ὡς ὕνητόν, χαὶ οὕτω χατὰ προχοπὴν προβαίνουσα ἐπισυνάγει τελείως 45 

τὸν χοινὸν χαὶ χαϑόλου ἀνϑρωπον ἐν τῇ ψυχῇ. 
i νὶ 

p. 100ν08 Δῆλον δὴ ὅτι ἡμῖν τὰ πρῶτα. 

20 Πρῶτα λέγει τὰς ἀρχάς, ἤγουν τὰς ἀμέσους προτάσεις, αἵτινες 
2 - 

γνωρίζονται χαὶ ἐπισυνάγονται τῇ ψυχῇ 
΄ ξ ἐπαγωγῆς" ὡς γὰρ ἐν τῇ 

- , ~ ~ oO ~ 9 

ἐπαγωγῇ συνάγομεν τὸ χαϑόλου διὰ τῶν μεριχῶν, οὕτω χαὶ ὃ νοῦς ἐπι- 

ς συνάγει τὸ χαϑόλου, ἤγουν τὰς ἀμέσους προτάσεις 7 χαὶ τοὺς Oprowouc. 

δ . ΄ 2 > ~ \ 

p.100>5 Ἐπεὶ δὲ τῶν περὶ thy διάνοιαν ἕξεων. 
ςο ΄ ! ~ ΄ ΄ ΕῚ v , ΄ ia pee, ὁ 

25 Αἱ δυνάμεις τῆς ψυχῆς at μέν εἰσιν ἄλογοι Keane me 7 Beats 
΄ ΄ ᾿ “.» ΄ 

χαὶ AVEYTLAY, αἱ 
ε 

‘ 

εἰσι λογιχαί, χαὶ τῶν λογιχῶν αἱ μέν εἰσιν ἀεὶ Nee ὡς νοῦς zat 

4 συνεστώτων ἃ 10 πάλιν---11 χαϑόλου om. ἃ 11 post χαϑόλου add. ex 

Arist. 7 δ᾽ αἴσϑησις τοῦ χαϑόλου ἐστίν C 12 τοῦτον χρίνει ἃ ἤγουν CEF: 

οἷον ἃ 16 τοῦτον Ca: τοῦτο EF 17 zat prius om. ἃ 21 συνάγονται a 

STON See ean (quae corr. Waitz Org. ΠῚ p. X) a 22 meen a 

23 ἤγουν CEF: χαὶ om. E 24 lemma om. EF ἐπειδὴ δὲ τῶν 

παρὰ ἃ ὅδ. 7 om. ἃ 26 ἐπιπισϑεῖς a 27 ἀληϑῶς a 
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Ψ ’ ¢ 82 35 ἢ \ 3 ~ Ἦν at ! Ὁ ὦ ΄ Ce 2s ‘ 

ἐπιστήμη, at δέ εἰσι ποτὲ μὲν ἀληϑεῖς ποτὲ δὲ ψευδεῖς, ὡς ἢ δόξα χαὶ 101 

ὃ λογισμός" at δέ εἰσι λογιχαὶ ἐν αἷς οὔτε τὸ ψεῦδος ϑεωρεῖται οὔτε 
τὸ ἀληϑές, ὡς ἢ αἴσϑησις χαὶ ἢ φαντασία. λογισμὸν δὲ λέγει τὸν νοῦν 

Ἀ = A Ἀ ὃ , ~ 5 ΄ ωξ fat ἣν ΄, ‘ \ bd 

TOY TPAXTLAOY TOV ὑνᾶάμξι νοὺν sed evov, Os λογίσει χαι χρίσει χαὶ EGE 

or 

, ΄ " ΄ \ ~ ΄ - ΄ Oo 

5 τάσει χαϑυποβάλλει ta πράγματα. ὃ γὰρ νοῦς χυρίως νοῦς λέγεται, ὅταν LY 

περὶ τὰ ἀεὶ χαὶ ὡσαύτως ἔχοντα ἐνεργῇ, ἃ χαὶ χυρίως αὐτῷ πρὸς νόησιν 
ὑπόχεινται. ὅταν δὲ ὁ νοῦς ἐχστῇ μὲν τοῦ ϑεωρεῖν τὰ ὄντως ὄντα, ἐξώρ- 

‘ ΄ 

poros δὲ γένηται χαὶ νεύσῃ περὶ τὰ ἐν γενέσει χαὶ φϑορᾶ πράγματα τὰ 

ἐν poy xal ἀπορροῇ χαὶ μυρίαις μεταβολαῖς τυγχάνοντα χαὶ περὶ τὰ 

10 πραχτὰ ταῦτα χαὶ πολιτικὰ πράγματα, ἃ ἐνδέχεται γενέσϑαι χαὶ μὴ 

γενέσϑαι, τότε λέγεται λογισμὸς χαὶ νοῦς πραχτιχός. atten L {ap xat 
uty τόδε ποιήσω, ἤγουν χένωσιν τῶν ἐνοχλούντων χυμῶν, Oo -- xptvet, ὡς 

οὐχ ἂν νόσῳ περιπέσοιμι, εἰ δ᾽ οὔ, εἰς νόσον βαρεῖαν ἐμπεσεῖν μοι γένη- 10 

ται. ἕξεις yap περὶ τὴν διάνοιαάν φησι τὰς δυνάμεις τῆς λογιχῆς ψυχῆς, 

15 ὧν τινὲς μὲν ποτὲ υὲν͵ ἀληϑεύουσι ποτὲ δὲ ψεύδονται, ὡς ἣ δόξα χαὶ 6 

λογισμός, αἱ δὲ (det) εἰσιν ἀληϑεῖς, ὡς ὁ νοῦς χαὶ ἢ ἐπ'στήμη. οὐδὲν 

ὃξ γένος ἀλλο, ἤγουν εἶδος, ἀχριβέστερον χαὶ τιμιώτερόν ἐστι τῆς 

ὙΠ UNS, ἤγουν τῆς δι᾿ ἀποδείξεως εἰδυίας τὰ πράγματα, παρὸ νοῦς. αἵ 

at τῶν axode! αἱ ἄμεσοι προτάσεις, γνωριμώτεραί εἰσι 
᾿ ἢ} 

Ἁ Ἁ ~ 3 la wv ~ > μ᾽ \ 20 παρὸ τὸ ἀποδειχϑὲν διὰ τῆς ἐπιστήμης, ἤγουν τῆς ΠΣ ΕΣ " τὸ yao 
Ψ μ. 

ἀποδειχτὸν ἀποδέδειχται χαὶ γνώριμον γέγονξς διὰ τῶν ἀρχῶν. 20 

p. 100010 Επιστήμη δ᾽ ἅπασα μετὰ λόγου. 

ἽΔπασα μὲν ἐπιστήμη nal ἀπόδειξις διὰ τ {ίνεται, ἤγουν συλλο- 
γισμοῦ: ἐπιστήμη δὲ χαὶ Ἰνῶσις τῶν ἀρχῶν οὐχ ἂν εἴη διὰ συλλογισμοῦ. 

melt ὃὲ ἐν ταῖς λογιχαῖς δυνάμεσι τῆς ψυχῆς ἀληϑέστερα τῶν iw εἰσὶν 

ἢ ἐπιστήμη χαὶ ὁ νοῦς, ἐὰν οὖν H ἐπιστήμη ἣ δι᾿ ἀποδείξεως γινουένη 
οὐ δύναται ἀποδεῖξαι τὰς προτάσεις, ἤγουν τὰς ἀρχάς, διὰ τὸ wos εἶναι 
δυνατὸν λαβεῖν ἀρχοειδέστρα τούτων ἴη, 

- \ us 
ι TO xo 

ξ ὦν ὁ συλλογισμὸς προβα 
ἄρα εἴη ὃ τὰς ἀρχὰς τινώσχων. ἣ γὰρ δόξα χαὶ ὃ συλλογισμὸς πε 

30 ἐνδεχόμενα χαταγινόμενα χαὶ ποτὲ μὲν ἀληϑεύοντα ποτὲ δὲ ψευδ 
πῶς ἂν δύναιντο Ἰνωρίζειν χαὶ γινώσχειν τὰς ἀμέσους προτάσεις ἀεὶ a 

1 ποτὲ δὲ Ψευδεῖς om. a 5 λέγεται νοῦς ἃ 6 zat alt. om. a 7.8 ὅταν--- 

γένηται! om. a 8 νήσση a πράγματα om. a 9 χαὶ tert. om. a 

O πραχτιχὰ EF 11 λέγεται om. a 12 ποιῆσαι a 13 οὔ scripsi: οὖν 

libri fort. βαρεῖαν (av)—yévotto 14 napa a φησι scripsi: φασι CEF: 

φασὶ δὲ a 15 μὲν prius om. ἃ μὲν alt. a: om. CEF 16 det addidi 

16.17 οὐδὲ γένος a 17.18 ἐστιν ἐπιστήμη. οὐδὲ γένος ἄλλο, ἤγουν εἶδος ἀκριβέστερον 

εἰδυίας a 18 παρὸ νοῦς CEF: πα ante lac. ἃ 19 αἱ ἄμεσοι προτάσεις CEF: 

γνωριμώτεραι---ἅπαν πρᾶγμα (0 9---]17) a post γνωριμώτεραι add. δέ a 20 παρὸ 

scripsi: παρὰ CEF: περὶ a 21 γνωριμώτερον EF 22 lemma om. a 

23 μὲν om. C 24 ἐπιστήμη --- συλλογισμοῦ om. a 25 εἰσι ante τῶν colloc. a 

26 γινομένη a: γενομένη CEF 28 προβαίνει a; non liquet C 30 γίνεται a 
if ἱ 1 if ' i 
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Deis οὔσας; τοῖς γοῦν Ἰνωσϑεῖσιν 2% τούτων ὧν εἴπομεν ἔστιν ἰδεῖν ὅτι 101τ- 
ὥσπερ τῆς ἀποδείξεως οὐχ ἀπόδειξίς ἐστιν (ἄλλη ἀρχὴ) ἀλλ᾽ ἢ 
ἄμεσος πρότασις, οὕτως οὐδ᾽ ἥ ἐπιστήμη χαὶ ἢ ἀπόδειξίς ἐστιν ἀρχὴ ἀπο- 

δείξεως χαὶ τῆς Ἰνώσεως τῶν ἀρχῶν ἀλλ᾽ 6 νοῦς. εἰ Ἰοῦν μηδὲν ἄλλο 

Ἱένος,. ἤγουν εἶδος Ἰνώσεως, τῆς ἐπιστήμης χαὶ τῆς ἀποδείξεώς ἐστιν or 

> ἀληδέστερον ἀλλ᾽ ἢ 6 νοῦς μόνος, τουτέστιν εἰ μηδεμία δύναμις τῆς λογι- 80 
- Betas er ΟΣ ΟΕ ᾿ς 3 G24 a > κ᾿ > « nL > 7” c ~ , ~ 

χῆς ψυχῆς. χαϑ᾽ ἅς ἀληϑεύομεν, ἐστὶν ἀληϑέστερον ἀλλ΄ ἢ ὃ νοῦς μόνος, 

νηοὺς ἄρα εἴη ἀρχὴ τῆς ἐπιστήμης χαὶ τῆς γνώσεως τῶν ἀρχῶν. χαὶ 
΄ 5» ‘ ~ ~ > ~ v ~ > ΄ ΄ v ” ΝΞ 

ἢ ἀρχὴ τῆς γνώσεως τῆς ἀρχῆς, ἴγουν τῶν ἀμέσων πρητάσεων, ety ἂν 88 

10 ὃ νοῦς. ἢ δὲ πᾶσα ἐπιστήμη 7 Gv ἀποδείξεως ἐπιγινώσχει τὰ πράγματα 

τὰ ἐπιστητά, ἤγουν ὡς 6 νοῦς γινώσχει τὰς ἀρχὰς τῆς ἀποδείξεως, οὕτως 

ἢ ἀπόδειξις γινώσχει τὰ ἐπιστητὰ πράγματα χαὶ ἀποδειχτα. 40 

1 οὖν a 3.4 ἀποδείξεως E: lac. CF: om. a 6.7 toutéstiv—povos bis a 

6 δύναμις om. a 7 post ἀληϑέστερον add. ἕτερον CEF, in iteratis a 9. 10 εἴη 

ἂν ὃ νοῦς OM. a 10 γινώσκει ἃ 11 ta om. a 11.12 οὕτως ἡ ἀπό- 

δεῖξις om. ἃ 12 Φιλοπόνου, τῶν εἰς τὸ δεύτερον τῶν ὑστέρων ἀναλυτιχῶν ἀριστοτέλους, 

Τέλος subser. a 



Leen: eee OE. sS 



oe peer 
ΜΕ ΚΙ ̓βλξάσνψρει 

hapten cig, εἰ eeu 



I INDEX VERBORUM*) 

Verba asterisco notata in lexicis desiderantur 

A στερητικόν B 93,18 

aBaxtov A 7,27 8,29 B 133,2 156,9 
ἀβέβαιος B 325,18 

ἀγαϑός (teds) A 243,23 sq. 244,19 sq. τὸν 

d. ἄνδρα οὐδὲν βλάψαι δύναται A 335,3 

οὐδεὶς ἀδιχῆσαι δύναται A 341,2 τὸ ἀ. 

(τέλος) A 1,4 273,29 sq. 274,3 sq. 
277,17 sq. 281,21 sq. 336,9 B 2,29 τοῦ 
σώματος, τῆς ψυχῆς Β 280,6. 8 def. 
B 356,15 sq. 357,29 sq. 

ἀγαπητός B 300,29 

ἄγγελος (dist. ἄνϑρωπος) A 19,18 372,10 

B 209,19. 20 
ἄγειν ets ταὐτόν A 43,19 44,5 B 23,16 69,1 

εὐθείας A 253,33. 34 sq. Β 9,20 13,6 

14,26 39,24 103,20sq. 129,8 214,14 
843,17 394,11 377,5sq.al. logice ὑπὸ τὰ 

σχήματα Β 251,4 τοῖς μὴ δι᾽ ἀστρονομίας 
ἠγμένοις Α 258,20 

ayévyntos A 271,9 B 135,12 

ἀγεωμέτρητος B 36,8.9 377,38 
B 154,5 

ἀγνοεῖν B191,16sq. χατὰ μέρος, χατὰ τὸ 
καϑόλου Β 10,18 sq. κατὰ τὸ μεριχόν 
B 18,25 19,9 ἐνεργείᾳ ibid. 17 

ἄγνοια B14,7.9 διττή Β 150,21 sq. διπλὴ 
ibid. 28 χατὰ ἀπόφασιν i. q. ἁπλῇ expl. 
Β 191,14 sq. 

1014. 19 54. 
ἄγνωστος Β 52,30 77,10 288,9 332,13. 24 

356,27 
ἄγριος (ζῷα, φυτά) A 111,34 sq. 
ἀγχίνοια def. B 333,14 

ἐρώτημα 

χατὰ διάϑεσιν i. gq. διπλῆ 

ἀγχίνους def. B 333,13 sq. 
ἀγωγὴ τῶν ὅρων A 241,26 συλλογιστιχὴ 

A 264,7 321,9 B 331,33 ef. A 246,12 
247,23 280,1 τελεία d. τοῦ συλλογισμοῦ 
A 368,31 

ἀγών B 383,7. 10 

ἀδεής. ἀδεέστερον A 122,23 186,18 

ἄδεια. ἔχει ἄδειαν ec. inf. B 350,1. 2 

ἀδελφός A 321,22 sq. 

ἄδηλος (συμπέρασμα, πρότασις) A 255,22. 23 

476,20. 21 ὁ τὸ & διὰ τοῦ ἀ. δειχνύων 

B 356,28. 29 366,17 ἀδήλως A 454,13 

ἀδιαίρετος B 34,23 269,9 sq. 19 320,7 

356,16 sq. 857,80. 82 358,8 390,21 
391,9sq. log. A 312,12 

ἀδιάκοπος B 387,30 396,15 

ἀδιανόητος A 250,9 B 403,25 

ἀδιαρϑρώτως B 122,26 

ἀδιάστατος A 66,35 

ἀδιαφορεῖν κατὰ τὸ ποιόν, τὸ ποσόν A 70, 
8.21 19.28.20 181,2 199,10 

ἀδιάφορος A 193,26 356,28 851,7. 8 
B 190,13 204,3 292,30 293,2 869,7 

378,31 xat’ εἶδος B 413,17.19 437, 

11 sq. τὸ ἀ. Β 357,29 sq. ἀδιαφόρως 

A 294,32 ἔχειν Β 418,8 περὶ τὴν ποιότητα 
Α 70,15 xatd τὸ ποσόν, τὸ ποιόν A 105,31 

ἀδιεξίτητος B 44,6 45,21 995,8 291,9 
249,19 256,12 

ἀδικία Β 518,8 

ἄδικος A 257,14 Β 313,8 

ἀδιόριστος. ἰσοδυναμοῦσιν αἱ a. προτάσεις ταῖς 

μεριχαῖς A 19.Ὁ sq. 110,27 opp. χαϑόλου 

*) A Priorum, B Posteriorum Analyticorum commentarium significat. 
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1014. 20 

5 , 

ἀδύνατος 

δειχνύναι διὰ τοῦ a. A 

249,26 

ἀδύνατος τρόπος A 44,9 sq. 

τῷ ἀναγκαίῳ) 46,8 εἴ τι ἀ., τοῦτο χαὶ 

Ψεῦδος A 128,4. ὃ τὸ ἀδύνατον εἶναι A 165,25 

ὀκτὼ συζυγιῶν ἐκ τοῦ δυνατοῦ χαὶ ἀδυνάτου 

γινομένων A 168,9 sq. (ἐν) τῇ yevéset (Opp. τῇ 

φύσει) expl. A169,2sq. τὸ χυρίως a. 1. 6. ἐν 

τῷ ἀληϑεύεσϑαι A 169,10. 11 ὕλη A 16,24 

98,8 sq. ὑπόϑεσις (opp. μὴ ἀληϑής) A 

56,27 ἀδύνατον συνάγειν A 439,25 διὰ (τοῦ) 

ad. δειχνύναι, συνάγειν A 177,13 190,2 sq. 

246,33 sq. 432,22. 24 435,6.7 B 16,23 

ἡ διὰ (τοῦ) ἀ. δεῖξις A 121,5 164,21 190,4 

(μέρος ἐστὶ τῶν ἐξ ὑποϑέσεως) 248,4 452.24 

436,29 (opp. ἡ δειχτιχή) 489,17sq. B 16,24 

19,10 137,33 140,12 144,1 291,2 sq. 

ἡ (τοῦ) a. δεῖξις A 189,8.13 208,24 436,11 

διὰ τῆς ἀδυνάτου δείξεως A 163,24 τὴν 

(ἐμπεριέχεται 

ἀδύνατον δεῖξιν A 436,23 τὸν δι᾿ ἀδυνάτου 

τρόπον Β 20,1. 2 ἡ εἰς ἀ. ἀπαγωγή A 49, 

14.16 90,15 sq. 128,6 B 16,21 ἀπόδειξις 

B 291,1 ἡ ἀδύνατος ἀπαγωγή A 91,30 

433,21 435,21 439,18 440,16 ὁ δι᾽ ἀδυνά- 

τοῦ συλλογισμός (μέρος τῶν ὑποϑετιχῶν) A 

246,17sq. 247,17 299,26sq. (opp. ὁ 

ἐπ᾿ εὐθείας) 300,27 B 187,28 sq. 297, 

8.586. ὁ πρῶτος, ὁ δεύτερος τοῦ 4. A 246,18 

Sq. τίνι διαφέρει ὁ δειχτιχὸς τοῦ ἀδυνάτου 

A 800,24 sq. τῶν ἀ. ἐστίν A 365,16 

Β 19,18 330,22 

ἀεικχίνητος A 11,34 35,4.6sq. 36,4.5 

38,4 40,19 sq. 250,6.7 256,6 sq. 

205,2 B 6,21.22 30,21.22 218,17 sq. 

393, 2 

ἀετός Β 418,1 sq. 

ἀήρ A 276,28 B 392,11 sq. 420,2sq. 421, 

5 sq. 422,21 

atavasta B 143,14. 17 

ἀϑάνατος A 18,2 250,4 sq. 256,2. 3 275,30 

276,6 278,10 308,28.29 310,33 sq. 

311,15 sq. 312,10 Β 6,20sq. 7,21 sq. 

24,8 sq. 30,22 135,10.11 sq. 218,17 

322,20 326,30 sq. 828,4 sq. 336,8 
410,27. 28 

ἀϑρεῖν ἄνω B 363,13 

ἀϑρόος Β 391,4 ἀϑρόως B 31,25 coni. 
ἀμερῶς A 32,20 

ἀίδιος (to πᾶν) A 243,19 (ἀΐδια ποιεῖν) 

244.19 84. (συμπέρασμα) B 106,18. 38 Sq: 

I INDEX 

135, ll sq. tad. Β 984,16 ἀιδίως (ὄντων) 

A 66,8 (γινομένων) B 110,14 

αἰϑάλη A 341,19 

αἰϑήρ Β 588,1 

αἴμα B 109,18 54. 373,31 sq. 417,10 

αἰνιγματωδῶς B 121,8 

αἰνίττεσθαί τι Β 38,14 102,18 182.8 

εἴς τινα A 807,8. 8 περί τινος opp. σαφῶς 

διδάσχειν A 511, 

até Β 418,29 

αἱρεῖν γνῶσιν et sim. B 13,28 17,27 48,15 

270,1.3 med. ὁ. inf. A 457,11 πλέον 

A 411,18 αἱρετός (opp. gevxtds) A 6,34 

273,26. 27 346,10 sq. 

aipeti€ery med. B 380,27 

αἰσθάνεσθαι B 417,19 sq. 419,27 τοῦ 

συμπεράσματος A 461,3 αἰσϑητός (opp. 

νοητός) A 3,10 B 213,21 340, 4 sq. 

coni. ὑλιχός B 300,5.6 οὐσίαι B 338, 

6 sq. 30.31 τὰ at. αἰσϑήσει ληπτά, 

οὐ λόγῳ A 271,15. 16 μεριχά ἐστι 

ibid. 80 οἱ τύποι τῶν αἱ, A 2,7 3,6.13.14 

αἴσϑησις. πᾶσα αἴ. δύναμίς ἐστι γνωστική τε 

nat διαχριτιχή τινων A 354,20 6 νοῦς 

zat 7 at. ob συλλογίζονται A 1,20 sq. 

χειρόνως ἔχουσα τοῦ συλλογίζεσϑαι οὐ 

συλλογίζεται A 2,1 

φανέντων στάτις χαὶ τήρησις ibid. 3.4 

μονὴ αἰσϑήσεως ibid. 20 coni. ἣυμός, 

ἐπιθυμία, φαντασία A 13,32 32,18 πᾶν 

ζῷον, οὐδὲν φυτὸν αἴσϑησιν ἔχει A 37, 2156. 

354,11 5ᾳ. διὰ τῆς αἱ. ϑεᾶσϑαι A 3,13 

τὸ πιστὸν ἔχειν A 255,21 αἰσϑήσει Anza, 

οὐ λόγῳ A 271,16 τῆς δι᾽ αἰ. ἀντιλήψεως 

ibid. 18 ὁδηγίας A 352,16 

μενον τῆς ἡμετέρας αἱ. A 466.4 ἡ at. διδάσκει, 

τῶν ὑπὸ τῆς αἱ. 

we , 
ecw γινο- 

χἂν μὴ προοῦποκέοιτο πρόγνωσις Β 5,2 sq. 

Β 48,12. 18 
γινώσχομεν τὰ μεριχὰ δι᾽ αἰσὴ σεως B17, 

14 οἵ. 125,27 306,30 307,27 311,20 

399, 10 συμ βεβηχὸς 

ὑπάρχον (χαταγίνεται)͵ Β 807, 854. οὐ 

ἄνευ ἀποδείξεως γινώσκει 

περὶ τὸ χατὰ 

μόνον ἀντιλαμβάνεται τῶν xat? ἔχαστα 

B 437,31 εἵπερ τις at. ἡμῖν ἐχλέλοιπεν.... 

ἀνάγκη καὶ ἐπιστήμην τινὰ ἐχλελοιπέναι 

Β 213,24sq. αἱ αἱ. 

ἐπιστημῶν B 214,22 

ζουσῶν 

Ψ , ~ 

attiat εἰσι τῶν 
- > - 

τῶν al. ἐξυπνι- 

χαὶ ἀναχινουσῶν τὸν ἐν ἡμῖν 

τῆς γνώσεως σπινθῆρα χρυπτόμενον ibid. 

24 δόξειεν dv τισι ταὐτὸν εἶναι αἴ. χαὶ 

ἐπιστήμη B 306,21 sq. οἵ. 340,16 



VERBORUM 

τῆς αἱ. ὀργάνου χρείαν ἀποτελεσάσης τῷ 

λόγῳ B 307,32 τῶν ἐξ αἰσϑήσεως γινω- 

σχομένων Β 4,6 ἐκ τῆς αἰ. εἴληπται 

Β 10,4 xat’ αἵσϑησιν ἐνεργεῖν Β 29,9 

(opp. κατὰ διάνοιαν ἣ κατὰ δόξαν) 414,31 

ὑπὸ τῆς αὐτῆς αἱ. χρίνεσϑαι καὶ ἀντι- 

λαμβάνεσϑαι Β 428,14. 38 

αἰσϑητιχός A 1ὔ,94, 895 17,32 18,92. 88 

100,31 278,27 (dist. ἔμψυχος) 9554. 

29 sq. B 96,15. 16 107, 11sq. 230,16 sq. 

234,17 276,21 280,22 346,19 348, 
25 al. opp. μαϑηματιχός B 180,27 sq. 

δύναμις A 14,7 B 434,35 sq. γνῶσις B 4,30 

17,17 μάϑησις B 18,9 
αἰτεῖν παρὰ τοῦ προσδιαλεγομένου A 263,9 

opp. συλλογίζεσθαι A 307,29 opp. ἀπο- 

derxvovat A 310,16. 30 311,26al. attctstar 

τὸ ἐν ἀρχῇ A 241,8 243,21 B 112,27 

347,13.26sq. 403,138 404,2.12 407,33 sq. 
opp- 

χατασχευή A 312,32 dist. ὑπόϑεσις, ἀξί- 

wpa, ὁρισμός def. B 35,20 36,2 55,8 127, 

17sq. 129,17.24 214,14 215,1 408,11sq. 

κυρίως Β 129,6 180,8. ἁπλῶς B 131,22 

πρὸς τὸν μανθάνοντα Β 129,11 130,11 

αἵτησις. ἡ ἐξ ἀρχῆς, ἐν ἀρχῇ ai. A 451,19. 

25 sq. 452,14. 22 τοῦ ζητουμένου Β 38,20 

αἰτία expl. Α 59,1 opp. τὸ αἰτιατόν B 168,21 

ποιητική, ὑλιχή, τελιχή B 818,9 382,24 sq. 

τῆς ἀντιφάσεως Β 969,18 54. αἰτίαν τινὸς ἀπο- 

διδόναι A 88,90. 92 Β 178,8sq.al. v. ἀποδ. 

αἰτίαμια B 366,19 

αἰτιατιχός (πτῶσις) A 340,8 sq. 

αἰτιατός opp. αἴτιος A 35,27 414,11.26 sq. 

B 24, 24 26,11 sq. 28,11 sq. 49,13. 14 97, 

26.29 98,4 105,18sq. 119,19.21 168,21 sq. 

173,8 sq. 297,20 sq. 335,10 sq. 368,24 

910,4. 5 371,4 sq. 422,31 sq. 
αἰτιολογιχὸς σύνδεσμος A 368,12 B 327,12 

αἰτιολογικῶς Β 288,16.17 

αἴτιος opp. αἰτιατός A 35,27 414,11.26 sq. 

B 24,24 26,10sq. 28,12.22 49,13.J4 97, 

25.29 98,4 105,18 sq. 119,20.21 168, 

22 sq. 173,14. 18 297,20 sq. 335,11 sq. 

370, 4.5 371,4sq. 422, 30sq. τὸ mpoxatap- 

χτιχὸν αἵ, Β 9.4. τὰ προσεχῆ, τὰ πορρωτέρω 

αἴ. B 25,18 sq. τὸ πρῶτον αἴ. Β 308,19 

τέσσαρα, εἰδικόν, ὑλιχόν, ποιητιχὸν xat τελι- 

χόν B375,26 sq. 581,28 sq. οὐσιῶδες Β 368, 

2154. 369,24sq. coni. προσεχές Β 368,25 

comp. Β 308,15 superl. Β 280,2 310,27. 28 

αἴτημα opp. συλλογισμός A 254,18 

ἀχούειν 445 

ἄκαιρος B3,8 

ἄκανϑα Β 419,1 sq. 428,30) 
ἀχαριαῖος Β 333,8 (coni. βραχυτάτη) 

991,2 

ἀκαταληψία B141,10.15 284,6 

ἀκατάλληλος Β 240,21 

ἀχέραιος A 50,23 151,21 160,14 

τὸ & Β 421,1 

ἀκινησία Β 305,18 

ἀκίνητος A 249,25 Β 417,26 

ἄχμων A 7,31 

ἀχοή B 180,28sq. 214,34. 269,21 plur. 

421,10 

ἀχοινώνητος A 41,2 

ἀκολασία Β 313,8 

ἀκολουθεῖν ταῖς ἰδίαις ὑποϑέσεσι A 197,1 

ἑαυτῷ Β 8,19 logice A 35,1.2 37,29 

38,2 56,14 57,2.3 sq. 75,6 121,12 

122,29 123,13. 16.17 al. B 76,15 89,24 

94,26 138,4 295,8 389,23 410,14 429, 6 

430,14 al. 

ἀκολούϑησις logice A 148,25 166,24 

168,30 169,4.11 170,5.6 371,7 374, 

15. 22 sq. 376,1 381,8. 11 383, 13.20 al. 

B 381,25 386,22. 27 387,13. 14 388,11 

390,5 397,14 422,31. 32 

ἀχολουϑία τοῦ δευτέρου στίχου πρὸς τὸν 

πρῶτον Β 156,15 τῆς ἐξηγήσεως Β 580,6 

logice A 33,20 79,28 (δείξεως) 173,16 

(συλλογισμοῦ) 262,12.16 264,3 302,13 

911,454. 377,8 378,28 sq. 379,19 opp. 

διάζευξις A 244,4 sq. ὁ ἐξ a... xata- 

σχευάζων, ἀναιρῶν ibid. 10 sq. διὰ thy 

ad. Opp. δι᾿ αὐτὴν τῶν πραγμάτων τὴν 
φύσιν, διὰ τὴν ὑποχειμένην ὕλην Β 94,24. 

25.30 sim. χατὰ ἀχολουϑίαν ibid. 29 

ἀκόλουϑος. ἀκόλουϑον (ἐστι) ζητῆσαι et sim. 

A 31,30 262,26 382,13 Β 3,11 32,1 95,1 

164,7 194,2 χατὰ τὸ ἀ. A 30,20 τὸ τῆς 
λέξεως ἀ. Β 79,13 

A 145,31 ἀκόλουθα πεποίηχεν ἑαυτῷ 

A 182,4 ἀχολούϑως A 10,5 38,16 49,33 

53,9 222,21 B 81,4 83,19 

ἀκούειν intellegere B 273,24 χαχῶς B 278,20 

τὶ B 41,4 ο. adv. (ἀχούσομεν) A 18,6 

195 810 192,57 379,33: Bi 71,6; 15 
τινός c. adv. B 118,26 278,16 296,13 
315,11 tt ὡς. A 18,7 B 273,25. om. 
ὡς A 252,4 319,11 Β 4,10. 62,2 

152,11.17 240,9 πρός τι A 252,7 ἐπί 

τινος Β 254,15 260,18 323,16 ἀντί 

χατὰ 

(ἀλλήλοις) 260, 20 

τὰ ἀ. συμπεραινόμενος 
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A 851,3. B 4,18. 26,2 122,11 

268,25 — ψευδὴς ἀκούει A 401,6 — ἀχου- 

στός B 213,19 

ἀκουστιχός (αἴσϑησις) B 213,25 

ἄκρατος B 420,11 

ἀκρίβεια (τὴν ἐσχάτην) B 300,27. 30 
ἀχριβής A471,2 ἀχριβῶς A 88,22 433,23 

409,1 ἃ]. ἀπ δἰ Βεδξεροῦ A 387,9 B 217,18 

ἀχριβολογεῖσϑαι B 68,27 382,3.27 480,1 

περί τι A 341,15 

ἀκριβοῦν. ἠχριβωμένην (ἔννοιαν) coni. ἀσφαλῆ 

B 150,24 
ἀκροᾶσϑαι Σωχράτους (coni. μαϑητής ἐστι) 

A 834,10. 17. 19 
ἀκροατὴς B 36,8. 11 353,19 sq. 

ἄχρος B113,5.35 superl. Β 162,27 324,5 

332,6 log. B 224,28 τὰ ἀχρότατα 

B 226,30 — οἱ ἄ. ὅροι, τὰ dupa A 73, 

5.15 168,8 235,100.14 237,16.17 248,22 
256,17 361,28 al. B 47,11 90, 22.27 

219,25 221,13 al. 
ἀκτίς B 178,23 sq. 309,11 340,8.12 370,8 

421,1.2 sq. 
ἀλαζονεύεσθαι opp. ταπεινοῦσϑαι B 413,9 

ἀλεξητήριος (φαρμάχον) Β 2,7 

ἀλήϑεια B2,21.22 8,10.11 1,4 
(συλλογισυός) Β 209,17 opp. δόξα A 22,1 τὴν 

ἀ. μεταδιώχειν μετὰ ἀποδείξεως B 2,21.29 

τὴν a. ἔχειν A 98,9 οἴχοϑεν Β 130,15 
ἀόριστον Α 190,27 αὐτὴν ἑαυτῇ σύμφωνον 

τινος 

περί τινος Β 317,33 

O τῆς α- 

εὑρήσομεν τὴν ἀ. Α 818,20 χατὰ ἀλήϑειαν 

(opp. κατὰ τὴν ὑπόϑεσιν) A 861,25 396,18 

399, 20. 22 400,5 401,18 al. B 108,23 
ἀληϑεύειν opp. Ψεύδεσθαι A 2,31 60,8 

213,4.6 214,2.3 245,21 295,13 322, 

10 sq.al. B 135,27 306,16 389, 1 sq. 

489, 18. 80 al. ἐπί τινος A 16,248q. 42,8 

180,6 sq. 182,31 185,2 215,29 253,17 

399,29) (B_ 68,179 12,8; 9 2 108521 12359 

139,1.2 408,9 δα τὶ A 82,2.4 sq. 

99, 11. 10 8599. 1095.7 349;30/al: LUTE 

tt A 213,30 B 135,21 864,1 440,1 ἐν 

χρόνῳ, det A 175,24 110,2 sq. κατὰ τὸν 

αὐτὸν χρόνον A 225,22.24 xata τὸ 

ἀληϑεύειν 1. g. χατὰ τὸ avayzatoy A 169,5 

ἀληϑεύεσθϑαι A 251, 10 

A 220,6 
ἀληϑήῆς B 2,29 7,5 ἀεί, ποτέ A 2,27. 32 

4,9.10sq. ἐπί τινος A 180,29 349,27 al. 

τὸ ἀ. οὐδέποτε ἐλέγχεται B 276,27 xat 

χατὰ τινος 

ἐχ Ψευδῶν προτάσεων δυνατὸν ἦν ἀληϑές 

I INDEX 

τι συναγαγεῖν A 349,31 cf. 255,11 sq. 

B 90,5. 6 sq. 296,19 312,9 sq. 

ahtoxesdat λόγοις A 31,3 ἐν πολλῇ ὕλῃ 

(avahtoxesdar?) A 480,4 

ἀλχή. ἀλκὴν δυσάμενος B 436,26 

ἀλλά A 15,7 180,6 173,23 

B 65,14 70,1 307,8 837,11 350,24 al. 

ἀλλὰ..γε B 139,24 ἀλλ᾽ οὖν A 4,1 19,15 45, 

31 55,8 56,27 73,8 139,22 153,24 154,23 

171,28 419,17 B 44,25 70,9 74,2 128,2 

216,18 225,33 278,6 308,25 309,25 

311,13 339,14 352,7 al. aA’ οὖν ye A 

314,13 B 89,6 — ἀλλὰ δή B 197,5. 10 

205,2 — ἀλλ᾽ ἤ B 325,32 334,10 

342,24 440,6. 7 al. 

ἀλλαχόϑεν A317 

ἀλλαχοῦ A 85,30 

ahdthwy. δι’ ἀλλήλων δείχνυσϑαι B425,4.29 

424,1. 21. 51 

ἀλλοιοῦσϑαι A 184,28. 29 Β 147,13 305, 

11 sq. 410,2. ὃ 

ἀλλοίωσις B 385,21 

ἄλλος παρά τι A 291,31 305,8 307,14 ἐχ 

yap ἄλλου ἄλλο et sim. A 2,5 13,29 329, 

14 339,21 B 319,21.22 320,8.29 321,1.2 

ἄλλος χαὶ ἄλλος A 8,34 257,1.35 484,20 

B 69,6 170,3.5 183,15 209,4 304,22 

305,25 310,15 330,17 al. ἀλλος μὲν . . 

ἄλλος δέ A 15.28.29 329,4.5 ἄλλως ἄλλα 

B 319,1 v. ddAote. 

B 339,24 

piv... ἄλλως δὲ 

ἀνλα. εἰς χαὶ- Ὁ 

ἄλλως χαὶ ἄλλως 

9.49. 12 δή9. Ὁ] ἀπ τ ἀλλῶς 

ΒΒ 18. 9. 919: 

14 al. “αὶ ἄλλως (δέ) A 5,19 11,4 15,32 

B 3,8 5,4 94,5 184,24 204,1 209,31 

286,34 ἄλλως te A 5,30 8,6 10,16 

19,28 45,14 B 4,4 66,7 67,27 70,23 

89,13 157,10 160,9 279,1 307,7 339,17 

359,5.366,22 ἀλλῶς te 6¢ B 74,7 

ἄλλοτε A 197,20 ἄλλοτε ἄλλως, ἄλλα A 43,9. 

13.14 B 91,5 322,5 324,18 331,21 al. 

ἀλλότριος logice (γένος) A 898,19. τινός 

A 74,21.22sq. 88,18.19 89,51 214,854. 

279,3 sq. 280,25. 26 281,6. 7 sq. 387,21 

B 192,24.30 195,10 196,2 199,27 

200, 1.18 sq. 205,3.28 sq. 209, 18.23. 27 

210,16 211,19 sq. 213,5.6 sq. 

λοις ἀλλότρια A 110,1 

ἀλογία A 13,30. 31 15,29 
ἄλογος saepe in exemplis: A 13,30sq. 14,10 

18,2 78,29.30 93,23 sq. 103, 12 sq. 
191,29 216,14 275,30 276,6 519: 1915 

ἀλλή- 
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307,17 sq. 310,17 sq. 311,13 sq. 512,9 

349,25 B 142,14 187,30 202,24 205,33 
sq. 209,14 264,7sq. 322,14 407,8 sq. al. 
δυνάμεις A 32,18sq. geom. def. B 124,16 sq. 

ἀλυσιτελής A 282,12. 13 sq. 

ἄλυτος A 481,3 483,8 Β 31,11.16 32,5 

49,6. 11 169,7 
ἀμαϑής Β 145,8 

ἀμαϑία A 80,29. 80 

ἁμαρτάνειν. ἡ λέξις ἡμάρτηται A 298,8 

κατὰ τὸ ποιὸν ἡμάρτηνται (οἱ τρόποι) A 97, 

81 χατὰ τὴν ὕλην (ὁ συλλογισμός) Β 151,0 

παρὰ τὸ σχῆμα Β 158,19. 21 

ἁυάρτημα γεωμετριχόν Β 101,0 

ἁμαρτία τῆς ὕλης, παρὰ τὸ σχῆμα, τοῦ σχ. 

B 151,21 sq. 154,8. 9 

ἀμβλύς (ta xépata) B 331, 28 

401,21 sq. (χυμός) 416,1. 2 

aveyétns B 36,12 

ἀμεϑόδως. of ἀ. παρὰ τοῖς Στωιχοῖς mepat- 
νοντες A 36,6 

ay.etBetv opp. φυλάττειν A 258,22.24 τὴν 

τάξιν A 37,15.16 42,26 202,26 B 295, 
2.12 τὸν τόπον B 135,14 τὴν ϑέσιν 

Β208,2654. 270,20 τὴν ποιότητα Α 149,24 

τὴν δύναμιν τῶν ἄχρων A 361,28 τὰ 

στοιχεῖα Β 270,15 pass. (οἱ τρόποι) 

A 195,28 218,1 (χατά τι) Β 219,8, 9 

ἀμέλει A 10,20 21,17 45,2 321,1 Β 58,10 

123,7.23 127,12 188,5 240,2 
ἀμέμπτως B 352,15 

ἀμερής (σημεῖον) B 34,17 120,21 

390,21 391,9.10 
γινώσχειν A 32,20 

ἄμεσος (ἀντιχείμενα, opp. ἔμμεσα) A 244, 

33 sq. (ἐναντίον) 251,9 (ἐναντιότης) 

880,16 cf. Β 33,20 sq. — i. 4. ἀνα- 

πόδειχτος, αὐτόπιστος B 24,11 sq. τὸ 

δοχοῦν ἄμεσον, τὸ τῇ φύσει a. B 218, 

1984. προτάσεις (coni. αὐτόπιστοι A 

909; 21 886: def. et expl. B 90. ὕ 56. 

34,6 sq. 45,8 186,13 ef. 36,19 47, 
16 sq. 92,12sq. 111,7.11 207, 5 56: 

210, 26 sq. 226,20sq. οὐχ ἀποδειχταί, 

ἀλλ᾽ ἀρχαὶ xat στοιχεῖα ἀποδείξεως Β 

266,10.11.26 cf. 269,12.25 270,5.6 

433,5 sq. 438,20. 23 439,19. 81 sq. ὅτι 

ἄμεσοι εἰσὶ προτάσεις Β 217,5 54. ἡ ἄ. m0. 

διαιρεῖται εἰς τὰ ἀξιώματα καὶ εἰς τὴν ϑέσιν 

B 59,7 374,34 οὐ μόνον ἀποδειχτιχαί 

εἰσιν ἀλλὰ καὶ διαλεχτιχαί τε χαὶ ἔνδοξοι 

(γωνία) 

(στιγμή) 
ἀμερῶς (coni. ἀϑρόως) 

ay 447 

Β 825,5 οἵ, 218,11 sq. οὐ μόνον κατα- 

φατιχαί εἰσιν ἀλλὰ χαὶ 

B 180,1 sq. 198,9 sq. χαταφάσεις, ἀπο- 
φάσεις Β 191,28 54ᾳ. def. 180,5. 19. 187, 
4 sq. 229,20 συλλογισμός def. Β 98,1 
πρόβλημα A 333,8 ἀμέσως A 117,1 
250,26 B 218,20 255,2 347,29 431,31 
ὑπάρχειν, χατηγορεῖν, χαταφάσχειν, ἀπο- 
φάσχειν A333,7 B186,3.48q. (1.4. ἀτόμως) 
24 sq. 189,4. 27 191,20. 26 (opp. διὰ 
πλειόνων) 197,29 198,31 sq. 217,15 

220,19. 20 221,10.14 228,19, 22 sq. 

230, 1 sq. 263,25 266,6 267,3 320,15 

365,27 371,20.21 374,32 425, 4 sq. 

περαίνειν A 116,29 ἀκχολουϑεῖν, ἕπεσϑαι 

B 391,28 392,2.17.23 393,21sq. 395,7 

(opp. δι᾽ ἄλλου τινὸς αἰτίου) 432,21 

ἀμετάβλητος Β 386,5 

ἀμετάπειστος Β 321,32 

ἀμετάπτωτος Β 41,10 

ἄμετρος Β 420,19 

ἀμήχανος Α 2,14 

ἄμορφος Β 383,33 

ἄμπελος Β 428,10 430,2. 27 

ἀμυδρός coni. ἀόρατος Β 892,20 φαντασία, 

ἔννοια Β 49,1.10 γνῶσις (opp. καϑαραά) 

Β 801, 7 sq. 457,21 ἐπιμονὴ τοῦ αἰ- 

σϑήματος (coni. βραχεῖα) B 484, 17 sq. 

ἀμυδρῶς (opp. χκαϑαρῶς:) B 967, 10 54. 

391,19 

ἀποφατιχαί 

ἀμφιβάλλειν Β 241,15 τὶ Β 39,15 πρός 
πὸ A 6,10 

ἀμφιβολία B 414,28, 29 

ἀμφίβολος (τὸ ἀ. ὡς ὁμολογούμενον é- 

λάμβανεν) Α 254,15.16 264,19 307,26 

308,7 313,23. 30 359,4 sq. B 89,29 
ἀμφίκυρτος B 31,23 

ἀμφισβητήσιμος A 125,11 

apow. καὶ a B 346,12 347,12 

ἀμφώδους B 418,27 sq. 

ἄν c. opt. fut. A 3,22 254,13 Β 7,15 246,14 

285,6 301,18 303,19 814,19. ὁ. ind. 
fut. B 73,20 «ὁ. coni. (ἐξέϑετο πῶς ἂν 

. εὐπορήσωμεν) A 280,14—16 B 347,7 

367, 6.28 401,8 --- ὅ τι ἂν βούλοιτο et sim. 

A 24,25 .298.12 357,21 Β 4,14 94,25 
143,16 223,14 ὡς, ὅπως ἂν εἶχεν et sim. 

A 139,31 162,6 186,30 189,3 200,12 

ὃ ἂν (Ὁ) ol6a Β 16,3 ὃ ὃν ἐλήφϑη Β 196,1 
6... ἀποβαίη ... τοῦτο λέγεται B 880,8 

— ἄν potent.om. optativus A 31,13 247,20 



448 ἀνὰ 

260,2 313,9 B 61,14 73,23 351,27 418,31 

439,28 coniunctivus A 124,15 B 404,32 

405,18 434,13 439,13 — ἄν irreal. ὁ. 

plusqpft. B 4,26 ἄν irreal. om. A 204, 

15.18 339,14 390,17 466,10 B 4,25.26 

31,25 177,9 200,10.11 ὡς ἂν et A 166,24 

A 232,30 B 242,15 (cf. ὡσανεί) ὥσπερ 

B 177,7 225,22 261,4 264,5 

ὥσπερ ἂν . . πάσχει Β 421,14 

ἀνὰ τέσσαρας A 100,22 B 215, 20 

ἀναβάλλειν med. A 81,32 

ἀναβλέπειν εἰς B 214,31 

ἀνάγειν logice ὑπό, eis, exit ΠῚ] 6:29 

13,18 28,31 115,2sq. 133,10 144,3 

157, 20.23 al. B 12,29 15,21 30,2 93,25 

109,5 184,11.12 187,30 189, 18.19 

195,16 239,10 265,18 341,11 346,1 

418,10 419,3 488,9. 10 al. 

A 44,1 ἐν A 444,3 

ἀναγινώσκειν B 96,14 bet. . . οὕτως 

ἀναγνῶναι et sim. A 279,27 B 25,24 

261,2 299,27 

dvayxatos. διαιρεῖ (Aptot.) τὸ ἀ. Β 384, 9sq. 

logice A 17,1 saepe opp. πιϑανός B 3,5 

def. A 119,10 124,11 ef. B 57,23 82,2 

τὸ ἀ. διχῶς λέγεται, TO μὲν κυρίως τὸ δὲ ἐξ 

ὑποθέσεως A 126,9sq. B384,11.12 ἁπλῶς, 

χυρίως A 136,16 233,31.32al. cf. B 384,11 

Sq. TO ἀ. ἀεὶ ὡσαύτως ἔχει καὶ ὃ περὶ αὐτοῦ τι 

Ἂ Ἂ 

αν EL 

2 5: ΄ 

εἰς ταῦτον 

λέγων πάντως ἀληϑεύει A 109,18 χατὰ 

τὸ ἀ. i. 4ᾳ. χατὰ τὸ ἀληϑεύειν A 169,5 

τὸ δυνατὸν χαὶ τὸ a. χαὶ τὸ ἐνδεχόμενον 

ἀπαρεμφάτοις συντάττονται ῥήμασιν A 28,11 

opp. ὑπάρχων, 

ὃ αὐτός ἐστιν αὐτῷ (sc. τῷ 
ad. τρόπος ἐνδεχόμενος 

A 43,11.17 
ἀδυνάτῳ), ἀντίστροφος μέντοι A 44,11 sq. 

λέγεται καὶ ἐπὶ πάσης ὕλης τὸ ἀναγκαῖον 

ἐνδεχόμενον A 59,9 sq. 

ὑπάρχον ibid. 26 

τὸ μὴ a. i. q. TO 

τὸ ἀ. TOY συλλογισυῶν 

A 39,30 τὸ ἐν τῷ συλλογισμιῷ κρυπτόμενον 

ἀ. ἐχφαίνειν A 37,11 cf. 298,29 sq. 

309,26 ἐπὶ πλέον ἐστὶ τὸ ἀ. τοῦ συλλο- 

γισμοῦ A 320,30sq. 522,154ᾳ. 928,20 sq. 

920,8 
συμβαίνειν χαὶ ἀναγχαῖον εἶναι Β 91,4 

χατὰ ἀχολουϑίαν, κατὰ φύσιν B 94,24sq. 

ἀναγκαία ἀπόφασις dist. ἀναγκαίας ἀπόφασις 

A 53,17.18sq. τὸ τῶν προτάσεων ἀ. 

A 75,19 αἱ τοῦ ἀ. προτάσεις A 119,5 

120,10 122,21. 28. 4].. Β 57,28 

προτάσεις (ταῖς ὑπαργούσαις ὁμοίως ἀντι- 

οὐ ταὐτόν ᾿ἐστιν ἐξ ἀνάγκης τι 

αἱ ἀ. 

I INDEX . 

στρέφουσι) A 51,26 sq. 120,3 122,19 sq. 170, 

117 al. B 2,18 57,24sq. 66,24 80,31 sq. al. 

προβλήματα B 57,27 80,31 ot συλλογισμοὶ 

τοῦ ἀ. A 121,31 4]. ἡ ἀ. ὕλη A 16,25 59,9 

αἱ ἀ. συζυγίαι A1114,9sq. ἀ. συμπέρασμα (ἐξ 

ἀναγχαίων ἀναγκαῖον) A 120,4 170,17 al. 

cf. Β 57,24 sq. 84,20 91,27 106,10 sq. 

318,26 τὸ a. ἔχειν A 36,28.30 43,15 ex 

τῶν χειμένων A 35,15 διά τινος A 92,14 

οἴχοϑεν A 247,24 sq. περαίνειν A 364, 

10 ἀναγκαίως προσέϑηχε B 264,3. 11 

ὑπάρχειν A 44,4 119,16 124,13 sq. al. 

γίνεσϑαι A 59,11 συνάγειν A 370, 15 

B 162,7 δειχνύναι A 446,8 

ἀνάγκη logice A 2,18 7,380 13,12.16 17, 

3.12 434,3.12.13saepe B 4,11 12,10 

15,23 al. τῶν λόγων B 2,20 ἀ. πᾶσα, 

πᾶσα d. A 2,19.23 31,25 41,9 58,22 

17,8 90,28 149,4 165,26 170,22 171,5 

173,6 183,28 184,2 212,9.14 216,12 

917,15 241,17 243,20 al. B 930,28 

106,17 134,8 136,21 200,21 211,7 217, 

2.21 221,9 225,13 sq. 227,8sq. al. ἢ 

δὲ ἀ. διὰ τὴν χαϑόλου πρότασιν A 322,15 

τὴν ἀ. τοῖς συλλογισμοῖς ποιεῖν A 298,30 

προφανῆ thy a. ἔχειν ibid. 84 ἀνάγχην 

ἐπιϑεῖναι τῷ λόγῳ A 302,25 ἐξ ἀνάγχης 

γίνεσϑαι Β 13,7 συμβαίνειν expl. B 91,3 sq. 

ἔχειν B 408,15 ἀνάγχην ἔχειν c. inf. 

B 406,18 416,22.30 πρός τι ἀνάγκη 

τινός (ἐστι) B 184,20 — i. q. ὕλη Β 383,28 

984,8. 9 385,4 

ἀνάγνωσις. τάξις ἀναγνώσεως A 1,8 

ἀναγράφειν Β 157,11.17 geom. B 14, 

24.534. 15,17 102,25 
ἀναγωγή logice εἰς, ἐπί τι A 5,19 92,14 

133,6 141,1 B 57,12 184,27 

avaderxvovat A 69,23 

ἀναδιδόναι pass. Β 395,22sq. 396, 24 

416,2.3 

ἀναδιπλασιάζειν A 73,8 

dvadpop7 (ἐπὶ τὰς ἀρχάς) B 335,31 
dvatuptacts B 396,24 plur. B 422, 20.24 

ἀναιρεῖν logice A 7,20.22 14,20 20,17 
88,7sq. 51,18 53,19 sq. 90, 20 sq. 

426,7.8.28 sq. 458,8 461,21. 24 al. 

Β 15,26.27 44,13 45,21 48,3 78,16 sq. 

81,7 87,2 588,17 sq. 133,19 193,9 al. 

εἰς τὸ ἐναντίον, εἰς τὸ ἀντιφατιχῶς ἀντι- 

χείμενον A 427,2.3 ἐναντίως, ἀντιφατιχῶς 

ibid. 11.18 ἀναιρῆσαι Β 405,28 407,30 



VERBORUM 

ἀναίρεσις logice A 38,17 51,17 244,7 sq. 

436,16 439,14.19 al. Β 136,24.25 (opp. 
ϑέσις) 187,4. 5 293,18 297, 12. 27 al. 

ἀναιρετιχός logice A 216,21.23 219,0 225,5 

ἀναίσϑητος A 15,34. 35 B 231,1 232,13 sq. 

405,17 411,22 417,25 
ἀναχάμπτειν (τοὺς συλλογισμούς) B 50,12 
ἀνάχαμψις (ἐπὶ τὸ πρότερον) A 5,20 Β 

53, 12 

ἀνακεφαλαιοῦν med. A 252,27 B 127,20 

397, 16 

ἀναχεφαλαίωσις B 375,10 

ἀναχηρύττειν tov σχοπόν A 10,3.5 

avaxtvety B 214,24, 25. 29 

ἀνακλᾶν pass. Β 182,5.6 

ἀνάκλασις B 181,21 182,9 sq. 

ἀνα κόλουϑος. τὸ ἀ. Β 177, 27 

ἀναλαμβάνειν τὰ εἰρημένα A 298,0 sim. 

901,8 381,8 385,10 B 51,20.21 141,4 

114,2 194.2 228,7 2988,18.14 252,6 
277,10 511,6 ἵνα ὡς ἀναλαβὼν εἴπω 

A 80.91.82 ἄνωϑεν Β 168,23 med. (coni. 

γνῶναι) seq. ὅτι B 435, 1 

avakoyety τινι A 6,2 42,32 66, 10.15.21 sq. 

(zaté tw) 67,8 302,17. 19 5 

ἀναλογία A 866,4. 5 392,21 Β 74,11.17.26 

357,8.13 419,18 ἀναλογίαν ἔχειν πρός « 

tt A 482,4 (coni. ὁμοιότητα) B 416,16 

κατὰ ἀναλογίαν A 66,31 ταὐτὰ χατὰ a. 

B 391,8 τὰ χατὰ a A 480,8 (coni. 

ὁμοιότητα) Β 416,16 sq. ἐξ a. δεικνύναι 

A 212,5 364,23 (πρὸς ταῦτα) 366,15 

λαμβάνειν Β 123,24. 25 

ἀνάλογος A 169,30 (μεγέϑη) Β 134,21 

428,11.22 “τὸ ἀ A 366,9 B 419,3. 

6.7 sq. ἀνάλογον ἔχειν, εἶναι A 190,7.8 

3 73,15 sq. 102,21 sq. 316,18 ἐν τοῖς 

ἀνάλογον A 369, 9 

ἀναλύειν pass. εἰς τὸ μὴ ὄν B 28,14 logice 

(opp. συντιϑέναι) A 5,31.84 25,9 B 162,25 

(τεχνιχῶς) 257,4 319,18 sq. eis A 26,19 

27,7 85,1 al. B 47,28 335,1 sq. 
ἀνάλυσις λέγεται πολλαχῶς A 5,16.19 def. 

ibid. 20 B 335,26 sq. opp. σύνϑεσις A 5, 

22 B164,8 ἡ ἀπόδειξις ἀ. καλεῖται B 334, 

20 ef. 335,9.10 opp. διαίρεσις B 409, 5.7 

πᾶς συλλογισμὸς ἐξ a. εὑρίσκεται ἔχων τὸ 

οἰκεῖον σχῆμα A 5,30 εἰς τοὺς συλλο- 
γισμούς ibid. 28 χυριωτέρας χαὶ τελειοτέρας 

οὔσης τῆς ἀ. ibid. 29 συλλογισμῶν A 25,9 

317,10 318,5 887,31 ἃ]. opp. γένεσις 

Comment. Arist. XIII 3. Philop, in Anal. Post. 

ἀναστρέφειν 449 

A 350,9 ef. 5,26—28 

σχῆμα BS7,11 ἐπὶ τὰ ὡρισμένα B 163, 

11.12 dvlévat κατὰ ἀνάλυσιν B 406,13 

δεῖ ϑηρᾶσϑαι τοὺς ὁρισμοὺς τῶν τε εἰδιχω- 

εἰς τὸ πρῶτον 

τάτων εἰδῶν καὶ τῶν γενῶν ἐξ ἀ. Β 412, 

12 cf. 409,60. 1 geom. Β 162,16 sq. 

ἀναλυτιχός i. q. ἀποδειχτιχός B 256,26 sq. 

ἀ. πραγματεία A 10,17 B 256,27 sq. 

ἀναλυτιχή dist. ἀποδειχτιχή A 307,8 i. q. 

ἡ ἀποδειχτιχή Β 335,9 
ἀναμάρτητος A 1.22 2,1 
ἀναμιμνήσκειν τινά τινος A 235,7 τὶ 

B 32,10 pass. A 464,27 sq. def. B 12,21 
ἀνάνευσις Opp. χκατάνευσις A 23,1 

ἀνάπαλιν A 198,22 234,2 237,2 al. B 90,13 

225,11 τὸ ἀ. A 141,18.26 199,8 209, 22 

224,25 226,18 231,4 421,2 432,99 
466,22 B 348,9 

ἀναπέμπειν (ἡμᾶς εἰς τὰ ἐνταῦϑα λεγόμενα) 
Α 815,2 

ἀνάπλασμια (διανοίας) Β 860,9 

ἀναπληροῦν χρείαν τινός A 9.8.9 

ἀναπλήρωσις λόγων (coni. μῆχος) A 262,18 
ἀναπνεῖν A 28,15.16 33,14 B 419, 28.31 sq. 
ἀναπνοή B 100,27. 30 

ἀναπόδειχτος expl. A 415,13. 15 Β 47,13 
ef. A 433,11 (coni. αὐτόπιστος) B 4,16 

24,12 sq. 27,24 (i. q. ἄμεσος) 30,11. 21 

34,13. 14 (coni. ta πρῶτα) 120,28 263, 7 
ἀρχαί A 314,23 B 303,17 sq. 304,6 sq. 

344,6 sq. 371,22 (coni. ἄμεσος) 432,22 

ἐπιστῆμαι Β 20,22 39,27 323,33 sq. 371,24 

397,26 ὑπόϑεσις opp. ὑπ᾽ αὐτῆς τῆς évap- 
γείας τὸ πιστὸν ἔχουσα Β 290,16 τοὺς 
πάντα ἀναπόδειχτα εἶναι λέγοντας Β 45,0 

ἀναποδείχτως λαμβάνειν, αἱρεῖν A 307,16 

314,18 Β 36,1 48,14 128,22 199,15.16 
254, 14 

ἀνάπτυξις B 85,12 

ἄναρϑρος B 242,15 

ἀνάρμοστος B 180,7 

ἀναρτᾶν (τὴν ἀπόδειξιν) B 424,16 

ἀνασκευάζειν A 2,35 (ὅμοιον τῷ ἀπο- 

φάσχειν) 86,10 267,22 sq. al. Β 47,9 Δ]. 

εἰς τὸ ἐναντίον, εἰς τὸ ἀντιφατιχόν A 429,25 
480,8. 11 

ἀνασκευή A 34,27 208,10 ἃ]. B 38,19 al. 

dist. ἔνστασις A 477,21 

ἀναστρέφειν πρότασιν A 414,18. 21. 22 sq. 

intr. εἰς τὰ olxeta B 335,33 

τι A 154,9 

pass. περί 

29 



450 ἀναστροφή 

ἀναστροφή A 42,20 dist. 

A 414,14.15 ἀναπόδειχτος A 415,13 

ἐξισάζουσα ibid. 19 

ἀνατέλλειν B 325,22 

ἀνατέμνειν B 417,11 

ἀνατιϑέναι τί τινι Β 332,27 

ὁμολογηϑέντα 202,9 

ἀνατολή (τῶν ἄστρων) Β 385, 24 

ἀνατομή B417,6 sq. 418,21. 22 

ἀνατρέπειν λόγον B 392,12 406,16 

ἀνατρεπτιχός B 406,31 

ἀνατρέχειν πρὸς τὸ ἐξ ἀρχῆς A 378,05 εἰς, 

ἐπὶ τὰς ἀρχάς A 588,1 Β 120,19 εἰς τὸ 

προχείμενον Β 20,2 εἰς τὸ χαϑολιχώτερον 

B 341,20 εἰς τὰ εἴδη τὰ εἰδικώτατα 

Β 412,28 ἐπὶ πρῶτα χαὶ αἴτια B 28,12 

ἀνατροπή (ἐπιχειρήματος) Β 406, 17 

ἀναφαίνεσθαι A 2,238.24 5,24 43,2 

64,32 241,22 242,23 295,22 B 989,93 

ἀναφέρειν εἰς A 6,26 πρός τι A 10,14.20 

ὑπό τι A 80,14 Β 188,2 421,23. 28 ἐπί 

τι A 115,30 

ἀναφορά A 21,8 

24. 26 
Ξἀγναψηλαφήσασα (διάνοια) B 335,12 

ἀνδριαντοποιός B 384,34 385,4 

ἀνδριάς B 280,13 sq. 384,34 385,11 

ἀνείδεος B 242,5.6 332,13 

ἀνεχτός A 4,24 53,7 

ἀνελλιπής A 29,8 ἀνελλιπῶς A 86,17 

ἄνεμος plur. B 385,24 

ἀνενόχλητος A 276,24 316,23 

ἀνεπίληπτος Β 889,1. 82 409,1 412,14 

ἀνεπιστασία Β 25,4 180,18.24 288,18. 22 

ἀνεπιστήμων Β 100, ὃ 

ἀντιστροφή 

med. τὰ 

χατὰ ἀναφοράν A 167, 

ἀνέρχεσϑαι ἐπὶ τὸ χαϑολιχώτερον Β 80,9 

ἐπὶ τὸ πρῶτον B 219,31 

B 298,90 

μέχρι τούτου Β 281,24 

ἄνευ. ἧς ἄνευ A 326,12 

ὑπὸ τῶν ποδῶν B 410,18.19 

ἀνήκειν ἐπιστήμῃ Β 146,5 τῇ προχειμένῃ 

πραγματείᾳ Β 911,4. ὃ: 99,16 τὴς B 191,3 

ἀνήρ A 321,28 sq. 
ἀνϑίστασϑαι πρός τινα A 7,10 τινί A 461,24 

τὶ A 478,6 
ἀνϑρώπειος: εἶδος A 17,5 Β 984,9 

A 91,12 ἀναπνοή Β 100,28 

ἀνθρώπινος. τὰ a. πράγματα A 6,33 

ἄνϑρωπος etymol. B 363,12 def. A 12,: 27 

Β 35,3sq. 37,8 183,26sq. 184,7 185,4.5 

ἐπὶ τὸ ἄνω 

εἰς τὰς ἀρχάς B 303,17. 19 

> : 

ἀνέχειν pass. 

DUGLS 

I INDEX 

186,30 sq. 249,16 539,12 346,15 sq. 

048, 25 sq. 350,25 358,51 364,20 412,51 

saepe in exemplis, velut A 9,11 sq. 12, 

8sq. 13,22sq. 14,22 sq. 18,33. “4 21 Sse 

25,18 sq. 28,15 39,12 sq. 42,7 sq. 47,7 

sq- 152,16.26 sq. 156,27 sq. 275,20. 

26 sq. B 5,24 8,17sq. 216,4 (τὸ ἐν αὐτοῖς 

χολῶδες πάνυ ὀλίγον) 417,9 428,26 sq. 

(ἄχολος) 480,17 μεριχός, καϑόλου B 435, 

94. 35 437,20 438,1. 18 

ἀνθρωπότης B 242,17.18 243,11 

Ξἀνιατριχός Β 152,8. 9 

aviévat logice B 303,20 ἐπὶ τὸ ἄνω A 

272,20 ἐπ᾽ ἄπειρον B 284,23 

μέσων B221,4.29 μέχρι τοσούτου B 279,35 

μέχρι τοῦ καϑόλου, τῶν ἀμέσων B 281,18 

327,8 
τοῦ ὑποχειμένου ἐπὶ τὸν χατηγορούμενον 

A 89,3 ἀπὸ τῶν ἀτόμων ἐπὶ τὰ εἴδη B 

215,9 sim. 335,10 406,12 

ἄνοδος (ἀπὸ τῶν μεριχῶν... 

Β 335,27 

ἀνόητος A 44,6 

ἀνοίχειος (συλλογιστιχῆς μεθόδου) A 95,33 

ἀνομιογενής B 149,13. 14 

ἀνομοειδής B 18,2 

ἀνομιοιογενής B 113,38. 18 

ἀνόμοιος (μεγέϑη) B 114,16 

ἀνομοιοσχήμων τινὶ (προτάσει) χατὰ τὸ 

ποιόν (πρότασις) A 70,12 80.21.82 97,27 

τὸ d. τῶν προτάσεων A 98,4. a. προτάσεις 

A 97,18 sq. 204,21 207,4sq. 215,2 217, 

18 240,10 (χατὰ ποιότητα) 387,16 Β 208,6 

συζυγίαι A 86,28 93,14 95,22sq. 159,28 

196,138.15 200,14 sq. 221,28.29 226,25 

228,22 231,11 

ἀνομοιότης τῶν μεγεθῶν B 114,13 

Β 421,9 sq. 

χαλούμενοι ἀνταναχλώμενοι expl. 

10 sq. 

ἀντανάχλασις B 420,33 sq. 

ἡλίου B 395,24 

ἀνταποδιδόναι πρός τι B 288,16 

ἀντεισάγειν logice A 38,27 

ἀντι expl. A 40,3 

ἀντιάνειρα A 40,4 

διὰ τῶν 

Ἢ . Ἐξ Site 
ἐπὶ τὸ χαϑολιχώτερον B 5,5 ἀπὸ 

ἐπὶ τὰ χαϑόλου) 

logice ot 

AOS 

ἀνταναχλᾶν pass. 

plur. τοῦ 

ἀντίγραφον A 20,4 57,24.25 255,30 

B 107,18 283,11. 12 252,26 264,23. 24 

400,20 408, 29 
ἀντιδιαιρεῖν logice τισί τι A 6,22 301,6 

ALTA) 18,324. πρός tt B 33,26 pass. 
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9sq. 15,18sq. 78,27 94,1.2 103,19. 

20.21 129,30 130,2 131,25. 26 133,28 

279, 18.19.21 292,23 295,6 301,7 
313,24 B 140,20 187,29 199,2.3 sq. 
209,9 264,4 sq. 320,13 821,13 405,16 

ἀντιδιαστέλλειν τί τινι A 276,17. 18 B 21,7 

τινός B 158,13 400,34 411,9.10 med. 

B 18,8 

ἀντιδιαστολή B 4,30 258,21 
ἀντίϑεος A 40,5 

ἀντίϑεσις A 26,5 sq. 53,28 sq. 471,18 477,24 

B 33,10 sq. 66,7 67,13 sq. γένος τῆς 
ἀντιφάσεως B33,17.18 ἄμεσος B 65,34 

69,5 83,29 χατὰ thy λέξιν A 445,2 σὺν 

a ἀντιστροφή A 42,10. 24 B 174,37 sq. 

ἀντιχαϑίστασϑαί τινι A 472,22, 23 

ἀντιχατηγορεῖσϑαι (ἀλλήλων) B 245,23 

246,2.15 248,19 264.4 346,14.17 347,3al. 

ἀντιχεῖσϑαι B 29,12 203, 22 sq. τετραχῶς 

τὰ ἀντιχείμενα ἀντίχειται Β 33,18 sq. ἀντι- 

φατιχῶς A 16,7.8 20,18 447,21 Β 192,15 

193,10 407,6 408,7 sq. χυρίως A 54,9 

χατὰ πάντα, xal χατὰ τὸν τρόπον χαὶ χατὰ 

τὸ ποσὸν χαὶ χατὰ τὸ ποιόν A 56,12 178, 

15 189,26.29 ἐναντίως A 447,20 αἱ ἀντι- 

χείμεναι διαφοραί A 17,27 B 408,6 410,22 

Sq. ἐπὶ τῶν ἀ. ἣ τῶν ἐμμέσων ἢ τῶν ἀμέσων 

A 244,33 sq. 

A 330,13 sq. αἱ ἀ. προτάσεις ἣ ἐναντίαι 

εἰσὶν ἢ ἀντιφατιχαί A 447,22 

χειμένων συλλογισμός ibid. 29 ἀντι- 

χειμένως ἔχειν A 126,32 164,22 179,23 

263,29 318,31 B 66,30 κατὰ τὸ ποιόν 

A 150,9 ἀπαρνεῖσϑαι A 448, 4 

ἄντιχρυς A 6,21 287,30 B 42,12 

ἀντιλαμβάνειν εἰς ἄλληλα A 380,5 med. 

τινός B 269,21 306,30 307,27. 30 309, 

23 sq. 487,31 438,4 pass. B 428,14 
ἀντιλέγειν A 90,18 91,2 sq. 94,21 102,15 

104,1 106,21 101,1 165,23 al. ἐριστι- 
κώτερον Evexev φιλονεικίας Β 85,12 πρός 

τινα A 43,18 B 113,1 vi A 90,27 
165,28 B 85,10 ὅτι A 223,21 

ἀντιληπτιχός τινος Β 216,17 306,22 
309,10 428,23 484,6 

ἀντίληψις B 118,26 δι᾽ αἰσϑήσεως A 271,19 

B 311,9 τῶν ϑείων Β 524,6 332,8. (τῶν 

ὅρων καὶ τῶν ἀμέσων προτάσεων) 25 
ἀντιλυπεῖν B 109,21 864,38 sq. 366,21 
ἀντιλύπησις Β 109,18 sq. 364,31 sq. 371, 

22 378,14 sq. 

ἑχάτερον τῶν ἀντιχειμένων 

ἐξ ἀντι- 

ἀντιτάττειν 451 

ἀντιμεταλαμβάνειν A 339,29 362,17 

ἀντί τινος A 329,21 347,6 εἰς A 329,23 

B 23,12 ἐκ A 347,5 

ἀντιπαράστασις. τῇ καλουμένῃ ἐνστάσει 

χαὶ a. Β 244,8 2τ0,14 

ἀντιπάσχειν Β 299,4 perf. geometr. B 

103,30.31 104,23 
A 363,32 

ἀντιπεριίστασϑαι B 420,7 

ἀντιπίπτειν B 241,25 396,32 

ἀντιποιεῖσθαι Boayvdoylas A 57,19 72,13 

σαφηνείας A 847,4 B 157,15 

ἀντιστρέφειν. τὰ ἀντιστρέφοντα τοὐλάχιστον 

ἀντιπεπονθϑότως ἔχειν 

>) , 

εὐεπείας 

δύο τινά εἰσιν A 40,7 ἀντιστρέφειν λέγονται 

συλλογισμοί expl. A 40,16584ᾳ. ἐν τοῖς 

ὅροις Α 40,19 ὅπως ἑχάστη τῶν προτά- 

Gewy ἀντιστρέφει A 46,25 sim. saepe 

πρός τι A 46,2 48,11 49,8 saepe 

τὸ συμπέρασμα τὰς προτάσεις B 163,16. 25 

ἀορίστως A 60,24 ὡρισμένως A 61,9 

χατὰ τὰς xatapatinds xal ἀποφατιχάς 

ἈΠ 0.1 

A 48,11 i. gq. 60 ἀλλήλων δείχνυσϑαι B 

801,18 586. cf. 343,28 transit. ἡ χατὰ φύσιν 

ἀντέστραπται τάξις Β 237,21 ὅρους A 

48, 26.27 50,18 ἃ]. Β 161,19 πρότασιν 

A 88,17 89,2 saepe Β 162,8 

ἐναντίον, εἰς τὰ ἀντιφατιχῶς ἀντιχείμενα 

A 425,17 sq. 428,9. 19 429, 17..19.26 sq. 
i. 4. ἀντὶ χαταφατιχῆς ποιῆσαι ἀποφατιχήν 

. 
πρὸς 

πρὸς ἀντιστρέφοντα λέγεται 

εἰς τὸ 

B 208,21 ἀντεστραμμένως ἔχειν κατὰ τὴν 

ἀκολούϑησιν A 371,7 

ἀντιστροφή. τὰ περὶ ἀντιστροφῆς A 39, 

91 84. πᾶσα ἀ. ἣ ὅρων ἐστὶν ἢ προτάσεων 

ἢ συλλογισμῶν... 7 ἐν ὅροις ἢ ἐν προτά- 

σεσιν ἢ ἐν συλλογισμοῖς A 40,9 54. 422, 

26 sq. ἐνδεχομένη expl. A 42.6. 217 σὺν 

ἀντιϑέσει expl. ibid. 10.24 Β 174,37 sq. 

ἁπλῇ expl. A 42,14. sq. τῶν ἀ. ἡ μέν 

ἐστιν ἁπλῇ, ἣ δὲ ἐκ μεταϑέσεως, ἡ δὲ 

ἐνδεχομένη A 141,8 οὐ γὰρ ἡ a. ἐστιν 

ἣ τὴν ἀνάγκην τοῖς συλλογισμοῖς τούτοις 

ποιοῦσα A 298,80 84. ἐπὶ πλέον τῆς δι᾿ 

ἀδυνάτου A 432,24 dist. ἀναστροφή A 
414,14 

ἀντίστροφος A 44,11.12 B 56,15 

στροφον λαμβάνειν B 188,26 τῆς δι᾽ ἀντι- 

στρόφου βοηϑείας Α 162,8 ἀντιστρόφως 

ἕπεσϑαι A 872,24 ἔχειν A 888,14 λέγειν 
Β 275,22 

ἀντιτάττειν ἑνὶ δύο Α 84,19 

29" 
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452 ἀντιτιϑέναι 

ἀντιτιϑέναι A 419.9. 19. 14 τινί A 52,23 

54,14 56,7 128.80 150, 22. 25 B 255,28 
ἀντίφασις A 15,18. 80 38,28 expl. B 32, 

11 sq. opp. ἀντίϑεσις B 33,10 

“at a. εἶδος τῆς ἀντιϑέσεως ἄμεσόν ἐστιν 

ibid. 24 ef. ibid. 17 65,35 69,14 A 341,1 
χαὶ ἀποφάσεως διαι- 

μόνον τὸ 

μάχη κχαταφάσεως 

ροῦσα τὸ ἀληϑὲς ἐχ τοῦ ψεύδους Β 34, 

1.2- cf. 328,9 A 379,8 436,7 

ἀνάγκη πάντως τὸ ἕτερον μόριον ὑπάρχειν 

τοῖς ὑποχειμένοις B 68,1.16 

τὴν ἀ. ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ συναληϑεύειν Α 

868,1. 14. 399,30.31 406,26 B 127,15 

135,9 136,22 188,24 140,8 141,1 328,9 

dist. τὸ ἐναντίον A 251.8 ef. 436,7 τὸ 

ἀξίωμα τῆς 4. A 47,15.16 148,26 Β 135, 

6.25 sq. 198,29 sq. 140,4 τῷ κοινοτάτῳ 

αὐτὴ 

τῆς ἀ. 

ἀδύνατον 

πάντων ἀξιώματι, τῇ a. Β 142,22 

7 τῆς ἀ. σηυασία κοινή ἐστι B 141,27 sq. 

ef. 36,17 χυρίως Β 208,14 opp. 

ὅρου μόνου ϑέσις χαὶ ἀναίρεσις Β 137,3.7 

ἐν ὅροις ibid. 8 
A 381,12 sq. μέρη τῆς ἀ. (i. 6. χατά- 

φασις χαὶ ἀπόφασις) B 369,14 sq. ef. 407,7 

τὸ ἕτερον, Exdtepov μόριον τῆς ἀ. B 144, 

80 145,2.18 147,19.27 ef. A 251,26. 91 

τὴν a. τῆς ἀληϑοῦς A 440,9 

ἀ. ἐρωτᾶν, λαυβάνειν A 21,80 54. 449,29 

Β 19,14.1 ἀντιφάσει, εἰς a. περιπίπτειν 

A 9,5 15,24 175,9 εἰς ἀ. ἀπάγειν A 21,31 
τὰ XAT 

ἑνὸς 

ἁπλῇ. ἐχ μεταϑέσεως 

τὴν ὅλην 

Regine B 256,15 ἀντίφασιν 

B 33,20 τὴν κατὰ a. γινομένην (διαιρετιχὴν 

υέϑοδον) A 801.4 

ἀντιφάσχειν τινί A 457,10 Β 68,19. 21 

ἀλλήλοις A 55,21 Β 181,6 

A 430,8.9.11 opp. 

A 447,22 B 208, 24.25 ἀντιφατιχῶς 

ἀντιχεῖσθαι A 16,7 20,18 Le moe ee 

10439 115:5 14953.9 171,20 173519 sq. 

176,138.30 177,12. 25. 26 sq. 182,29 

189,19 195,14.29 (opp. ἐναντίως) 197,23 

198, 26 371,18.19 378,36 379,3 381,20sq. 

394,12 sq. 396,13 399,27 sq. 401,3 sq. 

407, 1.21.22 423,7 sq. B 192,15 193,10 

195,13 407,6 408, 1 sq. 

ἀντίφραξις τῆς γῆς Β 21,1 26,11 110,22 

307,25 308,1sq. 310,19 353,18 368,32 
511,8 sq. 329,28 424,28 426,14 al. 

ἀντιφράττειν pass. (ὑπὸ τῆς γῆς) B 26, 

12.15 307,23 335,13. 14 54. 840, 1 sq. 

366,90 511,8 379,28 al. 

ἀντιφατιχός ἐναντίος 

ἀντίχειρ A 40,5 
ἀνόειν (coni. συμπέττειν) τὰ βρώμ. 

417,14 

ἀνυπαρξία A 152,9 

ἀνυπόστατος B 360,8.9 

ἄνω χινεῖσϑαι B 384,21 sq. 6 ἄνω τόπος 

B 380,15 logice ἐπὶ τὸ & B 219,32 223, 
16.17 224,26 al. ἵστασϑαι A 272,27 εἰπών, 

ἔλεγε Sim. A 235,24 249,8 374,9 419,5 
467,25 Β 27,14 351,2 itemque ἀνωτέρω 
A‘151,15 194,27 196,28 204,31 211, 
10.18 225,13. 22 226,6.17 al. B 26,26 

29,17 40,5.6 97,5.13.16 116,1 140, 
28 al. τιϑέναι B 296,14 logice A 319,29 

ἀνώτερον B 256,10 ἡ ἀνωτέρω ἐπιστήμη 

Β 118,30 178,20 301,5 

ἄνωϑεν ἴδωμεν A 247,32 ἀναχεφαλαιοῦσϑαι 

B 127,20 ἀναλαμβάνειν Β 168,23 ἄρχεσϑαι 

B 261,4 268,5 opp. χάτωϑεν (ἐχλέγειν 

τὰ ἴδια) A 289,11 (τὴν πρότασιν προστι- 

ϑέναι) 856,18 sq. 459,11 i. gq. ἄνω A 261, 

= B 837,18 408,3 410,30 

ἀνώνυμος. τὶ χοινῶς “ATA πάντων ὑπάρχον. 

ὅπερ ἐστὶν ἀ. Β {1,21 γένος B 399,32 sq. 

404,1 418,22 sq. opp. διαφορά Β 400, 

20 sq. 409,16. 23 

ἀξία. τῆς αὐτῆς εἶναι ἀξίας A 13,14 τοῦ 

zat ἀξίαν (τυγχάνειν) Α 88,7 sq. (ἀπο- 
νεμητιχή) 844,20 

ἀξιόλογος B 271,38 superl. B 988:95 

compar. adv. B 378,13 

ἀξιόπιστος B 37,28 

ἄξιος. ἄξιον ζητῆσαι et sim. A 22,4 42,29 

45,21 125,18 172,10 B 146,14 
ἀξιοῦν c. inf. A 212,27 

ἀξίωμα i. q. ἀξιώματι πρότερος Opp. 

χρόνῳ A 18,6 ἐγγύτερον opp. τῇ ϑέσει 

A 87,3 — logice B 10,14. 23sq. 25,3 28,25 

48,10.15 98, 22.24 sq. 112,9 123,2.4 sq. 

126,15 127,12.15 164,14.19 sq. coni. at 

χοιναὶ ἔννοιαι A 306,19 χοινά, ἴδια B 8,8 

20,8 sq. 30,12 51,954. 36,18 sq. 40,7 124,0 

125,1 315,30 316,1 sq. def. B 34,10 sq. 

99,16 127,16 sq. 

ἀποδείξεως ἡμῖν παραγίνεται ἀλλ᾽ ἔστιν αὐτό- 

πιστος Β 29,2 cf. 40,5 45,8 87,8 ἐπαγωγῇ 

μανϑάνομεν Β 218,1 sq. οἵ, 214,14 i. q. 

αἱ μείζονες προτάσεις Β 8,12 οἵ. 121,11 

dist. τὸ δεδομένον, τὸ ζητούμενον Β 8, 

21 sq. 121,11 sq. 125,12 dist. 4 ϑέσις 
B 55,8 374,34 dist. ὑπόϑεσις, αἴτημα 

"»»» . 

ἀξία: 

id ~ > ~ 2% 9? 

Ἢ τῶν α. γνῶσις OV οι 
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B 127,16 sq. 214,14 215,7 to ἀ. τῆς 
ἀντιφάσεως A 47,15 50,2.3 148,26 B 

135,6.25 sq. τῷ χοινοτάτῳ πάντων ἀ., 

τῇ ἀντιφάσει Β 142,22 ὡς a. λαμβάνειν 

opp. συλλογίζεσθαι A 307,24. 25 

ἄορ B 79,20 

ἀόρατος B 882,20 

ἀορισταίνειν B 155,7.8 

aoptotia A 51,20 75,7.14 154,11. (τοῦ 

ὑπάρχειν) 17 191,25 B 141,11 155,15 
163,8 

ἀόριστος A 56,3 61,8. 11 64,6.7 190,27 
191,5 244,84 245,5 318,22 417,9 sq. 
B 32,14 κατὰ τὸ εἶναι A 152,17  expl. 

ibid. 2 188,9 ἐνδεχόμενον A 154,22 

αἱ τέχναι B 9,8 μόριον Β 265,2 κατ᾽ 

ἀριῦμόν Β 316,28 811,4 sq. ἀορίστως 

(ἀντιστρέφειν) A 60,24 88,7 305,23 

Β 889,9 

ἀπαγγέλλειν (συντόμως) Α 21,12 Β 128,82 

ἀπάγειν εἰς (pass.) Α 129,2 εἰς ἀντίφασιν A 

21,31 εἰς ἄτοπον A 58,14 Β 50,17 254,20 

257,28 258,7.16.29 εἰς to ἀδύνατον 

A 435,2.3 

ἀπαγορεύειν opp. τιϑέναι A 251,12 

ἀπαγωγή expl. A 476,27sq. opp. ὑπέρβασις 

A 411,9 εἰς ἄτοπον, ἀδύνατον A 38,10 sq. 

98,15 115,4 sq. 174,28 B 249,14 258,2 

396,30 397,7 expl. A 175,1sq. dist. 

A ἐν συλλογισμῷ ἀντιστροφή A 428,18 

431,12 sq. δι᾽ ἀδυνάτου A 439,21 
ἀπαϑὴς zat οὐσίαν B 30,14.17 ἀπαϑῶς 

(coni. ἀδιαφόρως) ἔχειν περί τι Β 413,8 

ἀπαιτεῖν Α 9,24 

ἀπαλλάττειν χαχῶς A 474,26 475,1 

ἀπαντᾶν πρός τι (ἀπορίαν) A 13,9 23,15 

B 17,25 79,16 130,35 

ἀπάντησις πρός te A 125,25 226,6. 10 
B 132,32 277,26 

ἁπαξάπαντες B 291,11 

ἀπαραλείπτως A 398,17 

ἀπαράλλαχτος. τὸ ἀ. ἔχειν B 421,29 ἀπα- 

ραλλάκχτως 461,4 ἀχολουϑεῖν A 264,19 

379,24 γρῆσϑαι B 316,22 

ἀπαρέμφατος. a. ῥῆμα (οὐχ ἀπαρτίζει λόγον) 

A 27,34 28,11 τὰ ἀ. A 9,23 opp. τὰ 
ὁριστιχά A 329,27 sq. 

ἀπαρέσκεσϑαί τινι B 133,30 425,13 

ἀπαριϑμεῖν med. B 23,27 49,22 65,8 

66,13 69,18 251,12.22 375,2 376,16 

pass. ta ἀπηριϑμημένα B 26,18 333,5 

ATEN TOS 453 

ἀπαρίϑμησις A 30,24 

anapvetotat med. B 141,18 pass. τινός 

opp. χατηγορεῖσϑαι A 445,15.16 448,4 
462, 21 

ἀπαρτᾶν. δύο ἀπηρτημέναι προτάσεις A 294.5 

ἀπαρτίζειν λόγον A 26,25 27,34 pass. 

A 28,12 227,25 334,13 B 346,23 390,27 
393, 10. 14 411, 2. 25. 26 

ἀπάρτισις (tov τέλους) B 382,6 391,4 

ἀπατᾶσϑαι expl. A 466,15 τοῦ παντί A 

462,16 εἰς ἐναντίον τι A 405,8 ἠπατη- 

μένως δοξάζειν Β 192,2 συλλογίζεσϑαι B 

194,25 

ἀπάτη. τοὺς τρόπους τῆς a A 324,29 γίνεται 

διὰ τὸ μὴ ἐπιστημονιχκῶς εἰδέναι τὰ πράγ- 

pata A 462,11 sq. ἐλέγχους τῆς τοιαύτης 
a B 2,15 

THY παρεπομένην τῇ ἐπιστήμῃ ἀπάτην 

Bi 191, ΠΡ σα: 1 ἢ 

ibid. 82 μετὰ, ἄνευ συλλογισμοῦ ibid. 

33 sq. 194,9 sq. ὁ τῆς ἀ. συλλογισμός 
Β 208,8 201,8 54. 

φατιχή, ἄμεσος, ἔμμεσος Β 193,26 sq. 

210,23 211,3. 4 

Β 198,9. opp. ἐπιστήμη A 466,12 sq. 

opp. ἀπόδειξις B 37,25 ἡἣ ἀ. προΐει 

A 880,2 ἡ ἀ. ἡ λέγουσα Β 198,31 
ef. 192,26 ἀπάτης ἐστίν B 212,8 

ἀπειπεῖν Opp. συγχαταϑέσϑαι A 23,12 

ἀπειρία B 219,31 283,13 

τὰς αἰτίας τῆς a. B 72,24 sq. 

Ψευδὴς ὑπόληψις 

καταφατιχή, ἀπο- 

ἡ xata διάϑεσιν a. 

τοῦ χρόνου 

Β 394,2 

ἄπειρος Α θ8,14 352,10.11 διὰ tod A 

42,84 τοῦ a. γνῶσις οὐχ ἔστιν Β 4,28 τὸ 

ἄ. ἄγνωστον ἐπιστήμῃ Β 289,9 ἀδιεξίτητον 

Β 44.8.06 45,21 234,26 255,11 256,11 τὸν 

(κατ) ἀριϑμόν A 68,33 Β 226,2 (coni. 

ἀόριστος) 316,29 317,4 sq. τῇ διαιρέσει 

B 219,27 χατ᾽ ἐνέργειαν opp. τῇ γενέσει 

B 225,25 ἐχβάλλειν ἐπ᾽ ἄπειρον geom. 

B 76,10 χαὶ τοῦτο ἐπ᾿ ἄπειρον A 31,2 

458,7 Β 4,18.26 24,12 234,30 344,10 
ἐπὶ τὸ d. χωρεῖν A 31,24 

ἰέναι, ἐξιέναι, προϊέναι, προβαίνειν, ἥκειν 

- A 31,27 272,26 314,21.23 Β 4,24 
27,20 44,4.8 45,22 46,6 48,5. 16 216, 
29. 30 sq. 227,13 sq. 

γινομένης A 314,21 

ef. 235,6 αὐξηϑῆναι B 113,15 sq. — ἀπει- 

pdtepoy ἀποχρίνεσϑαι B 149,21 

ἀπελέγχειν A 95,21 383,20 

ἄπεπτος B 378, 14 

b ᾽ -ν 

εἰς, ἐπ᾿ ἄπειρον 

τῆς προόδου ἐπ᾽ a. 

χατηγορεῖν B 222,11 



454 ἀπεργάζεσϑαι I INDEX 

ἀπεργάζεσθαι vetovs B 422,25 ράσματα. .. δῆλον ὅτι 7 ἐχ τῶν χοινῶν 

ἀπερείδειν τὴν φαντασίαν εἰς Β 158,1 ἐννοιῶν ἀποδέδειχται ἡ ἐξ ἀληϑοῦς δόξης 
ἀπερίληπτος Β 317,7 A 8.80.1 οὐχ ἐνδέχεται ot ἐμμέσου 

ἀπέριττος Β 68,15 προτάσεως ἀποδειχϑῆναί τι B 164,19 τὸ 

ἀπήχησις Β 242,15 269,21 plur. 306,25 Ψεῦδος οὐδέποτε ἀποδείκνυται B 276,28 

914,0 τὰ δόξαντα ἀληϑῆ εἶναι καὶ ἀποδεδεῖχϑαι 

ἀπίϑανος Β 248,15 A 2,36 ἀποδειχτιχῶς A 314,13 Β 425, 

amavis (ἀστήρ) B 171,15 15 sq. χαὶ τοὺς ῥήτοράς φαμεν ἀπο- 

ἀπλατής (μῆχος) B 844,24 401,10 sq. δειχνύειν χαὶ τοὺς γραμματιχοὺς ἁπλῶς 

ἁπλοῦς opp. σύνϑετος A 5,17 14.154. 16,27 B 240,10 ἐχ tod elxdtos A 480,24 ex 

155,6 B 336,29 375,17 402,16 φωνή τοῦ σημείου A 481,6 c. inf. A 49,34 B 

A 16,18 Β 1,7sq. προτάσεις opp. ἐκ peta- 349,5.21 425,16 al. ἀποδειχτός A 333,4 

ϑέσεως A 26,15 sq. συλλογισμοί A 190,25 (opp. αὐτόπιστος) B 28,1 24,20. 23 (cf. 

opp. ptxtot A 206,1.9 sq. 270,18 opp. Add. et Corr.) 34,7 111,8 215,8 255,3 

σύνϑετοι A 259,21 353,20 Β 289,16 341,16 sq. 439,21 440,12 οὐ πάντα ἀπο- 

δεῖξις OPP. platy ἐκ χατηγοριχοῦ καὶ δειχτά A 91,20 sq. B 256,10.11 sq. 269,1 

ὑποϑετιχοῦ B 298,26 ἁπλούστερος A 266,28 οἱ πάντα εἶναι d. ὑποτιϑέμενοι 

10,82 13,26 14,1 sq. (ἐξήγησις) 25,33 B 42,12 sq. 44,14 sq. 50,12 57,18 219, 

ἁπλούστατος B 338,18 ἁπλῶς A 166,26 35 sq. 254,24 262,26 sq. 

185,24 ἁπλούστερον ἐξηγεῖσϑαι A 25,31 ἀποδειχτικός. συμβήσεται μηδὲν εἶναι 4. 

(coni. σαφέστερον) κατασχευάζειν A 48,13 ὃ μὴ ἀντιστρέφει πρὸς TO χατηγορούμενον 

λέγειν A 334,26 ἀχούειν Β 118, 25. 26 uth. B 70,3 sq. opp. xowdtepa χαὶ δυνά- 

315,11 μενα πλείοσιν ἐφαρμόσαι B 234,10.11 opp. 

ἀπό. ot ἀπὸ Πλάτωνος A 123,16 xata τὸ διαλεχτιχός, σοφιστιχός: συλλογισμός A 2,26 

ἀφ᾽ ἑνὸς χαὶ πρὸς ἕν A 898,21 ἀπὸ τοῦ 4,7. 10.15. 21.28 5,12 634.6 10,7 sq. 

εἰπεῖν. . ἐδήλωσε B 355,17.18 376,19 (ἐπιστημονιχός ἐστιν) 24,11 (τοῦτο, scil. τὸ 

ποῖον ἀπὸ τῶν δύο μέσων B 492,1. 18 ἐξ αἰτιῶν περαίνεσϑαι, τοῦ ἀ. σ. ἐστιν ἴδιον) 

sim. 404,15 geometr. τὸ ἀπὸ τῆς δια- 35,19 B 1,14 2,3 sq. 18 20,13 22,6. 23 

μέτρου (scil. τετράγωνον) et sim. Β 27.156. 23,26 24.4. 10. 29:10 36, 19-3958. 18 

102,25 sq. 104,11 sq. 57, 28.29 81,2 96,1 120,16 162,14. 33 

ἀποβαίνειν fere i. q. συμβαίνειν Β 980,8. 32 165,4 207,25 208,383.80 211,7 524,2 

389,35 325,5 331,82 334,4 sq. 363,25 397,18 

ἀποβάλλειν τὴν μουσικήν A 326,16 τὴν 429,5 opp. λογιχός Β 860,19 ἐπιστήμη 

vésov A 331,11 A 65,33 sq. B 7,14.16 57,19 106,1 dist. 

ἀπόβασις Β 389,5 ἀπόδειξις A 9,30 sq. Β 432,25 πρότασις 

ἀποβλέπειν πρός te A 43,7 88,29 158,7 A 21,23. 24 23,21 sq. (expl.) 24,15 280,15 

εἰς A 129,2 288,24 289,33 324,26 B 57,31 59,11. 12 60,4 81,14 al. δεῖξις 

anoytvectat (opp. γίνεσθαί τιν) B 94,6 expl. A 34,29 μέϑοδος (opp. διαιρετιχή) 

τινός A 59,12.13 opp. εἶναι ἐν τῷ A 801,5 414,11 Β 7,12 64,14 plur. B 5,11 

πράγματι A 124,12 59,3 85,14 al. κανών B 2,28 21,10 δύο 

ἀπογράφειν med. A 280,31 287,32. 33 τρόποι B 256,18 ἀρχαί B 29,21 πρόβλημα, 

288,3 303,12 305,23 pass. A 281,12 συμπέρασμα B 81,13 84,17 92,4 108,28 

283,2 289,384 292,11 293,20. 26 sq. al. ἀποδειχτιχοὶ ὅροι B 265,14 sq. μέσοι 

B 179,11 B 208,25 κατηγορίαι B 256,17 γνώσεις 

ἀπογραφή A 287,31 B 429,27 — ὁ ἀποδειχτιχός A 2], 

ἀποδειχνύναι opp. ἐπίστασθαι B 20,16 28 sq. (λαμβάνει χαὶ οὐχ ἐρωτᾷ) 23,26 

ἀδύνατον γάρ τι ἀποδεῖξαι μὴ προειλημ- (ὕπερ φίλον τῷ ἀ. 561]. συμπεραίνειν τὸ 

μένων τινῶν A 81,21 ἀδύνατον ἄλλως χαϑόλου) 86,7 114,19. 20 sq. 306,10 

ἀποδεῖξαι μὴ πρότερον λαβόντας ἡμᾶς ἐκ B 32,26 1951. 9. Δήμεται τ΄ τὺ τῇ 

χοινῶν ἐννοιῶν προτάσεις τινὰς ὁμολογου- φύσει ἄμεσον) 218,21 — a ἀποδειχτιχή 

μένας Β 3,24 εἰ ἀληϑῆ εἴη τὰ συμπε- (ἔοικε τῇ μὲν ἀ. τὸ πρῶτον σχῆμα) 
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A 86,5sq. (dist. διαιρετιχή, ὁριστιχή coni. 

ἀναλυτιχή) 307,6 sq. 445,18 B 334,2.23 

335, 4.9.30 — ἀποδειχτιχῶς φέρεσϑαι 

(coni. συλλογιστιχῶς) A 6,16 συλλογίζεσϑαι 

A 280,20.21 opp. ἀληϑῶς B 96,25 

120,8. 8.9 συνάγειν B 143,23 208,11 

ἐπίστασϑαι B 88:23 εἰδέναι B 146,28 

λαμβάνειν opp. ἐξ ἐρωτήσεως B 144,21 

coni. διὰ συλλογισμοῦ Β 404,4 ἀπο- 

δειχνόναι A 314,13 Β 425,14.15 ὃει- 

χνύναι Β 348,13 opp. λογικῶς Β 250,8 

όδειξις χρήσιμος πρὸς φιλοσοφίαν Α 4,21 sq. 

Chasale2 

τῆς φιλοσοφίας μερῶν B 2,24 ἡ λογιχὴ - .. 

ὄργανον πρὸς χατόρϑωσιν τῶν 

ἀποδείξεως ἕνεχα (παραλαμβάνεται) A 8,21 

σχοπὸς πάσης τῆς ἀναλυτιχῆς πραγματείας 

Β 256,27 cf. 1,5 sq. ἀνάλυσις λέγεται 

B 334,20sq. def. B 3,1 22,18 85,30 

συλλογισμός τίς ἐστι Α 1,11. 12 sq. cf. 

11,81 εἶδος τοῦ συλλογισμοῦ B 341,24 

τῆς αἰτίας ἐστὶ συλλογισμός Β 184,30 

opp. ἐπιστήμη, ἐπίστασϑαι Β 20,14 sq. 

23,24 41.19.20 dist. ἀποδειχτιχὴ ἐπιστήμη 

Β 432,24 ἐνέργεια ἀπὸ τῆς ἐπιστήμης 

προϊοῦσα A 9,30 sq. διδασκαλία τις καὶ 

μάϑησις B 8,22 διανοητιχή ἐστι γνῶσις 

Β 5,17 εἰ ταὐτόν ἐστιν ὁρισμὸς χαὶ ἀπό- 

δειξις Β 941,14.54. τοὐλάχιστον ἐχ τριῶν 

ὅρων Β 53,4 πᾶσα ἀ. διά τινος μέσου ὅρου 

γίνεται A 333,3 Β 266,8 62° ἑνὸς 
αἰτίου μέσου γίνεται B 423,19 sq. οὐ 

πάσας τὰς ἀ. χαὶ τὰς ἀρχὰς τῶν ἀ. διὰ 

συλλογισμῶν λαμβάνομεν A 31,16 μετὰ» 

ἄνευ συλλογισμοῦ Β 332,2 πᾶσα ἀ. ἀπό 

τινων ἀρχῶν περαίνεται A 81,21 εἶναί 

τινα χαὶ ἀρχὴν ἀποδείξεως B 48,5 τὰς 

γνώσεις τῶν ἀρχῶν, αἱ ἀχριβέστεραι τῶν 

ἀποδείξεών εἰσιν Β 433,18 

χρειττόνως ἣ χατὰ ἀπόδειξιν Β 254,30 

255,9. 11.12.25 ἀρχὴ πάσης ἀ. αἱ χοιναὶ 

χρείττων, 

ἔννοιαι καὶ τὰ ὑπὸ τῆς ἐναργείας μαρτυ- 

ρούμενα A 314,18 sq. ἔχ τινων προ- 

εγνωσμένων γίνεται, ἐκ προὐπαρχούσης 

λαμβάνεται γνώσεως, τουτέστιν éx χοινῶν 

ἐννοιῶν B 3,19 sq. 5,9 ἐξ ἀρχῶν τινων 

καὶ πρώτων γίνεται B 844.9 ef. 220,2 τισὶ 

προτέροις τὰ δεύτερα πιστοῦται B 25ῦ.6 cf. 

254,29. 80 256,11 805,7. 29 δύο τρόποι 

Β 49,254. ἐκ τῶν αἰτίων τὰ αἰτιατὰ συλλο- 

γίζονται B 109,17sq. cf. 386,30 κατὰ τὴν 

ὑστέραν (συζυγίαν) γίνονται ai a. i. 6. 

ἀπόδημος 400 

τὸ ἀσαφὲς ἐχ τοῦ σαφοῦς χατασχευάζουσι 

A 84,3 ϑέλει ἡ ἀ. χαὶ τὸ ἀεὶ ἔχειν B 

64,25 ἐξ ἀναγχαίων προτάσεων at ἀ. 

3 66,24 106,9.10 sq. οὐχ ἐξ ἐνδόξων 

B 3866,21.22 δεῖ τὰς ἀ. ex τῶν xa αὑτὰ τοῖς 

πράγμασιν ὑπαρχόντων περαίνεσϑαι Β 28,10 

ef. 257,8 αἱ τῆς ἀ. προτάσεις ἄμεσοι 

Β 30,4.9 184,10 391,30. 31 892,1 τὰ 

πολλὰ διὰ τῶν ὁρισμῶν γίνονται B 183, 

18.33 255,17 A 307,33 διὰ τῶν χαϑόλου 

B215,9 ἐχ τῶν χαϑολιχωτάτων Β 222,2 

ef. 280,29 

brotivetat B 133,22 αἱ d.... ὑποτίϑενται 

τὸ πρώτως χατὰ παντὸς 

-.. τὸ th ἐστιν; οὐ μὴν δὲ χαὶ ἀπο- 

δειχνήουσιν αὐτό Β 344,20 sq. τὸ παντὶ 

δείχνυσι Β 914,21 τοῦτο (τὸ τὸ χαϑόλου ἀπο- 

φατιχὸν συνάγον σχῆμα) οἰχειότερον ἀπο- 

δείξει τοῦ μηδὲν χαϑόλου συνάγοντος A 65,35 

ἐπὶ πάσης ἀ. δύο ταῦτα ϑεωρεῖται, τό τε 

πρόβλημα ... χαὶ αἱ προτάσεις Β 7,18 

» γένος ἀποδείξεως A 10,19 τὴν 

ὑποβεβλημένην τῇ ἀ. ὕλην Β 51,21 56. 

περὶ ὧν (τῶν νοητῶν καὶ λόγῳ ϑεωρητῶν) 

αἱ ἀ. Α 8,8 αἱ ἀ. καὶ τὰ προβλήματα 

περὶ τῶν μεταξύ (εἰσι) A 273,9.19 ἐπὶ 

τῶν ἐξ ἀφαιρέσεως λαμβανομένων B 74,6 

οὐ τὰς ἰδέας εἰσάγει Β 199,24 οὔτε τῶν 

δρισμιῶν ἐστιν a. οὔτε τῶν χαϑολιχωτάτων 

γενῶν A 306,15 sq. τῶν ἀτόμων a. οὐχ 

ἔστι Β 64,21 γινώσχει τὰ ἐπιστητὰ 

πράγματα χαὶ ἀποδειχτά Β 440,12 ἡ xa? 

αὑτὸ ἀ. τῆς κατ᾽ ἄλλο βελτίων Β 271,13 sq. 
χυρίως A 307,33 Β 91,0. 12 49,13. 18 

97,30 222,5 379,30 τὴν χυριωτάτην καὶ 

μάλιστα da. def. B 70,11.12 cf. 72,17 

κατὰ φύσιν Β 297,21 καταχρηστιχώτερον 

λέγεται Β 120,11 οἵ, 240,5 sq. δεύτερα 

μέτρα ἀποδείξεως expl. B 32,7 70,13 

χατὰ ta δεύτερα Β 169,8 cf. 72,18 

ἐξ ὑποϑέσεως B 256,1-sq. τεχμηριώδης 
def. Β 386,31 οἱ μὴ εἶναι ὅλως ἀπό- 

δειξιν ἄντιχρυς λέγοντες Β 42,11 sq. 

ef. 44,13 48,3 57,17 141,19 254,24 
τὴν ἀλήϑειαν μεταδιώχειν μετὰ ἀποδείξεως 

Β 2,22 χωρὶς, δίχα, ἐχτὸς ἀποδείξεως 

A 80,31 B 40,8 120,23 διὰ χαϑολιχῶν a. 

Opp. διὰ παραδειγμάτων A 46,4 συνάγειν 

διὰ τῆς εἰς TO ἄτοπον ἀποδείξεως A 436,13 

δι᾿ ἀποδείξεως λαμβάνειν Β 183,30 
ἀποδέχεσθαι admittere A 37,18 211,4 

ἀπόδημος B 335,33 



ἀποδιδόναι 

ἀποδιδόναι τῷ 

A 73,13 ὃ ἐχεῖ ἐπηγγείλατο, νῦν ἀπο- 

δίδωσι A 206,32 τὸ λεῖπον Β 216,12 
ὁρισμόν, ὅρον. λόγον, τὸ τί ἣν εἶναι A 21,22 

64,15 73,17 148,6. 7 Β 35,3 49,5 110.3 
180,2.4 379,19 αἰτίαν. αἴτιον A 58,31.32 

66,7 88,28 152,22 Β 118,8 54ᾳ. 281,22 

282,1.19 sq. 383,26 384,5 422,1.6 al- 

τὴν ἐξήγησιν Β 47,24. 25 

τοῦ λόγου A 999,24 grammat. τὶ πρός τι 

A 9,28 τὸν σχοπὸν ὡς πρὸς τὰ προειρη- 

μένα Β 138,6 — - ἀποδιδόαμεν B 383,26 

984,58 422,1.6 
ἀπόδοσις αἰτίας B 252,12 (plur.) 282,8 τῆς 

συντάξεως B 216,10 ποιεῖσϑαι τὴν &. τινος 

ἊἈΠ1|.18.8 178: 1 

ἀποχαλεῖν B 134,2 

ἀποκάμινειν πρὸς τὰ χύματα B 381,9 

ἀποχλείειν Β 335,18 sq. 

ἀποκλήρωσις A 160,8. 4 

ἀποχορίνειν pass. τινός Β 157,8 

aor. pass. B 143,16 178,10 

ἀποχρούειν med. (ἀπορίαν) A 53,14 B 194,1 

ἀποχρύπτειν med. (thy ἀχολουϑίαν τοῦ 
συλλογισμοῦ) A 262,16 

ἀπολαμβάνειν Β 67.19.20 τάξιν A 65, 

19.20 sq. 101,8 809,28 310,8 
A 86,16 100,17 112,16 315,6 

ἀπολλύναι τὸ ἴδιον A 72,12 77,28 108,18 

199,20 202,14 236,2 

ὁρισμός B 961,10 
ἀπόλλυται Β 239,25 

ἀπολογεῖσϑαι A 28,25 πρὸς τοῦτο A 44,2 

329,16 53,17 ὑπὲρ todtov A 71,29 

B 242,26 294,26 

ἀπολογία ἀπίϑανος B 248,18 

στοτέλους Β 291,17 

ἀπολύτως (coni. ἄνευ προσδιορισμοῦ) B 

384, 13. 19 
ἀπομάσσειν med. τὶ tod χαϑόλου B 437,19 

ἀπομιένειν B 80,21 383,9 
ἀπομιμεῖσϑαι tas φωνάς B 434,20 

μέσῳ τὴν μέσην χώραν 

τὰς συντάξεις 

respondere 

πέρας 

Σ , Αξ τ 

ἀπώλεσε τὸ εἶναι 

τὸ εἶναι τρίγωνον 

ὑπὲρ Ἄρι- 

ἀπουινηνιόνευμια. ἐν τοῖς ἀρχαίοις ἀ. B 178,13 

ἀπομοργνύναι τι τῶν. .. κοινῶν Β 437,22 

andpopéts ἰδιοτήτων B 437,17 τοῦ χαϑόλου 

Β 488,0 

ἀπονέμειν. ὡς ἡ χρεία ἀπένειμεν B 331,18 

ἀπονεμη τιχός (tod χατ᾽ 

A 344,26 
ἀπονία A 282,13 sq. 

ἀξίαν ξκάστῳ) 

ἀποξενοῦν. ἀπεξενωμένον A 43,3. 4 μ ᾿ 

I INDEX 

ἀποπληροῦν τὴν ἀπορίαν ἡμῶν A 53,24 

χώραν τινός B121,11.12 χρείαν Β 419,2 

ἀπορεῖν. ἀπορεῖ λέγων Α 6,14 Β 88,4 

94,18 ὅταν ὡς ἀπορῶν τις εἴπῃ A 22,11 

seq. πῶς, εἰ A 20,28 37,16 298,1 374,3 

B 90,31 239,29 341,24 μήποτε A 328,22 

ὅτι A 318,3 χἀχεῖνο, πῶς A 160,19 

τοῦτο Β 91,39 περί τινος A 802,06 Β 

488,8 πρός τι A 49,6 172,9 247,20 B 

174,34 pass. εἰς B 179,10 τὰ ἠπορημένα 

A 56,15 

ἀπορία A 13,9 16,29 19,26 31,14 38,12 

53, 14. 24 172, 10 329, 12 338,34 B 14,12 

15,26 16,2sq. 18,25 19.9.86: 38,9. 19 

94,23 95,22 271,30 272,5.31 274,15 

275,16 ἡ ἀ. ἡ λέγουσα A 19,8 52,30 

56,6 B 275,17 277,26 218,3 at χατὰ τὸν 

τόπον ad. A 57,13 τὰς χατὰ τὸ ῥητὸν 

φερομένας ἀ. A 42,36 τὰς εἰς τοῦτο χεχι- 

νημένας a. A 220,14 ἀ. 

τούτων B 422,32 ἑχατέρωϑεν ἡ a. ἔχει 

τὸ ἰσχυρόν Β 423,21.22.34 φέρειν εἰς 

ad A 31,7 év d. εἶναι B 311,11 

ἀπορίας A 113,27. 28 

ἢ ἀπορία B 38,19 

τινὰ χινεῖ περὶ 

ἄξιον 

amopos. tO a i. q. 

424,31 fort. 228,4 
ἀπορροή. ta ἐν pon zat a. Β 439,9 

ἀποσβεννύναι pass. B 874,13 383,17 
ἀπόσβεσις tod πυρός B 353,19 371,11 sq. 

383,18 
ἀποσημείωσις. a. σχολιχαί in tit. A 1,2 

B 1,2 
ἀποσιωπᾶν A 17.16.22 395,20 404,17 

405,7 407,24 409,15 468,26 
ἀποσπινϑηρίζειν B 171,14 

ἀπόστασις. THY “ATA διάμετρον τῶν φω- 

στήρων ἀ. Β 167,25 

ἀπόστροφος. εἰς τὸ τ ἀ. ποιητέον B 93,17 

ἀποσυλᾶν τῆς ὕλης Β 181,8 

ἀποτείνειν μαχρὸν λόγον A 202,20 pass. 

τὰς ἀποδείξεις πρός τι Β 131,1 132,26 

ἀποτελεῖν A 5,338 90,16 312,27 341,21 

B 178,27 sq. 307,32. 33 385,7 
ἀποτέλεσμα A 7,28 8,2 sq. Β 173,1 

ἀποτέμνειν geom. A 253,35 254,6 

ἀπότμιησις λίϑου B 393,25 

ἀποτυγχάνειν τοῦ σχοποῦ A 61,20 B 385, 
1. 2. 20. 25 

ἀποτυχία (τοῦ τέλους) B 385, 27 

ἀπουλοῦν B 182,27 

ἄπους Α 811,25 312,10 B 352,25 



VERBORUM 

ἀποφαίνειν med. A 6,21.22 11,31. (κατά, 

ἀπό τινος) 85 15,21 22,9 48,21 244,18 sq. 

262,15 B 9,16 
ἀπόφανσις expl. A 11,26sq. 22,6 sq. 

εἴδη τῆς ἀ. A 13,24 15,19 16,8 ὁ τρόπος 

τῆς & B θ98:9 ἡ sq. ef. A 17,25 sq. 
B 32,11 sq. 33,12 sq. 194,7 198,12 

ἀποφαντιχὸς λόγος A 12,17 13,3 17,21 

18,4 870,16 B 147,30 148,3 
ἀπόφασις Opp. χατάφασις (διαφοραὶ τοῦ 

ποιοῦ) A 12,19. 88 sq. 16,32 sq. saepe 

B 32,14 33,14 34,1.2 48,11 68,5sq.al. 
def. B 35,18 128,25 137,5 συνϑετωτέρα 

A 13,27 οὐκ dpa ἁπλουστέρα τῆς κατα- 

φάσεως A 160,20 34ᾳ. τὸ σημαινόμενον τῆς 

χαταφάσεως οὐχ ἔχει A 16,11 cf. B 290,21 

πὶ πλέον εἰσὶν αἱ 4. τῶν χαταφάσεων 

Α 811,11 ἡ ἀ. καὶ ἐπὶ τὰ μὴ ὄντα χωρεῖ 

A 812,14 εἰ ἐνδέχεται ἐπ᾽ ἄπειρον 
προϊέναι tas 4. Β 322,1254. οὐδέποτε ἄνευ 

χαταφάσεως δείχνυται Β 281.1 διαιρεῖσθαι 

αἱ a, μετὰ τοῦ εἶναι 7 μὴ εἶναι (λεχϑεῖεν 
ἄν) Α 28,4 

ἀπόφασιν (ἀντιχειμένων) A 244,36 μετ᾽ 

ἀποφάσεως ποιεῖσϑαι τὴν διαίρεσιν A 245,20 

τῶν χατὰ χατάφασιν καὶ 

ἐπὶ παντὸς 7) ἡ χατάφασις 7 ἡ ἀ. A 306,20 

322,31 371,18372,5 Β 10,29 20,9 130,34 

131,5 144,4 315,32 810,8 ἄμεσος expl. 

B 217,10 sq. ἔμμεσος B 231,26 

xala a. dist. ἀναγκαίας ἀπόφασις A 53, 
11. 18 36. 

αἱ δὲ τὸ πρᾶγμα Α 160,6 ἡ ἁπλῆ 4. dist. ἡ ἐκ 

μεταϑέσεως κατάφασις A 867,8 34. αἱ ἐκ 

μεταϑέσεως a. expl. A 376,13 380,31 

d. ἀντιχειμένας expl. A 227,19 ἡ xata 

ἀπόφασιν ἄγνοια (opp. ἡ xata διάϑεσιν) 
expl. Β 150,21 sq. 

ἀποφάσχειν A 11,31 60,5 86,10 369,17 

910,0 Β 186,0 ἀναγκαίως, ἐνδεχομένως A 

194,32 τινός (ἐξ ἀνάγχης, ὑπαρχόντως) A 

129,31 sq. 193,6 275,5 293,29 300,11 

B 32,20 131,31.32 138,30 176,25. 26 
185,18 187,5 sq. 202,7 sq. 205,31 344, 
29sq. χατά τινος A157,7 B57,32 ἀπό τινος 

B 57,30 ἀμέσως Β 186,8 sq. 189,5 

190,10 — azogavit. pro ἀποφαϑ. exhibent 

libri A 129,53 180,4.10 Β 187,5 189,5 

196,16 202,51 203,21 205,31 231,12. 13 
ἀποφατιχός A 15,7 saepe B 32,16 33,11 

290, 6 sq. 

ἀόριστον ἔχειν THY μεριχὴν a. τὴν ἀλήϑειαν 

ἀναγ- 

αἱ μὲν τὸν τρόπον ἀναιροῦσιν, 

χατὰ τὸ σχῆμα A 150,16 

ἀριϑινητιχός 451 

A 190,27 

φατιχῆς προῖ σεως ἀποφατιχὴν δειχϑῆναι 

B 222,25 cf. 287,1 288,7 sq. v. 

— ἀποφατιχῶς 

εἴ ye μὴ ἐνδέχεται ἄνευ xata- 

καταφατιχός λαμβάνειν 

Β 199,0 κατηγορεῖν Β 196,11 sq. 212, 
20 sq. 266,3 

ἀποφέρειν pass. εἰς ἀοριστίαν B 155,16 

ἀποφεύγειν τὰς σοφιστιχὰς ἐνοχλήσεις B 2,8 

ἀποχωρίζειν logice A 42,24 

ἀπροσδιόριστος opp. xatddov, μεριχός, 

προσδιωρισμένος A 12,20 20,24sq. 42,30.31 

52,8. 11.31 sq. 68,12 sq. 95,1 sq. 110, 

10 sq. 150,22. 23 208,1 sq. 240,9 277,11 

390, 6 sq. 373,14 sq. 378,32 

μεριχαῖς ἰσοδυναμοῦσιν A 222,14 228,10 

277,12 828,8. 4 825,21. 22 849,8. 9 sq. 

373,26 ἀπροσδιορίστως ὑπάρχειν A 850,20 

ἄπταιστος (coni. ἀληϑὴς ἀεί) A 4,9 Β 352,7 

ἅπτεσθαι apud Plotinum A 1,22. 28. geom. 

B 113,38 302, 24 

ἁπτικός. ἡ ἅ. αἴσϑησις A 14,6 Β 214,2 

ἄρα. οὐχοῦν ἀληϑὲς dpa A 448,8 ὥστε... 

ἄρα Β 210,4 ἄρα in apodosi, imprimis 

post εὖ A 2,4 7,7 14,2. 15,19 21,6 

30,10 62,24 73,23 74,18 92,15 103,2.3 

104,11. 13.16 106,22 110,32 450,17 al. 

B 3,23 8,14 15,13 23,16 29,11 40,1.23.29 

Diol 92. 11. 0915... 6150 So. dO lS 

84,20 86,3.10 al. ἀλλ᾽ εἴ ye, εἰ ἄρα 

A 135,31 186,6. B 269,17 εἰ μὴ ἄρα 

A 329,34 390,15 415,19 418,3 421,6 
B 183,33 

ἀρετή A 124,28 (τὸν κατ᾽ ἀρετὴν βίον) 

281,28 301,16. 17. (σώματος) 18 ἃ]. def. 
A 847,8 ef. Β 14,14 

B 39,21 sq. 

apteov grammat. B 259,27 μετὰ, ἐχτὸς 

ἄρϑρου A 11,24 20,30 343,10 348,6 

οὐ ταὐτὸν δύναται ἐν ταῖς προτάσεσι τό τε 

at ἀ. ταῖς 

διδακτόν, ἐπιστήμη 

ἄρϑρον καὶ ὁ χαϑόλου προσδιορισμός A 
320,27 cf. 21,1 sq. 

ἀριϑμιητιχός Β 97,4 98,19 (ἀπόδειξις) 101,6. 

7.23 145,15 146,10 304,8 ϑεωρήματα 

Opp. γεωμετριχά B 814,4 321,2 ὁ ἃ. B 

34,23 98,26 99,3 117,22 123,3. 4. 11 
126,8 140,23 145,15.28 239,13 301,13.14 

316,20 427,27 ἢ a. A 24,14 B 11,2 

99,25 100,31 101,30 118,10 sq. 33 sq. 

119,27 122,14 124,22 140,16 146,6 213, 
20 242,23 301,2.9 sq. 302,4 303,31 
306,27 314,15 sq. 320,7 al. 



458 ἀριϑμός 

ἀριϑμός A 11,6 sq. 248,1. 21 sq. 251,18 

B 11,20 256,24sq. def. A 18,18 sq. 942,19 

B 126,8.9 260,13 sq. 336,30 401,14 sq. 

opp. péyetos B 77,9 123,22 321,12 sq. 
al. éxetvor (οἱ Πυϑαγόρειοι) πρώτας οὐσίας 

ἐχάλουν τοὺς ἀ. A 92,9.10 τῶν αἰσϑητῶν 

κοινὸν ὁ a. Β 213,21 

γενέσει 

ἄπειρος κατ᾽ ἐνέρ- 

B 225,25 ef. 
σύνϑετοι, 

γειαν, οὐ τῇ 

226,35 sq. 

ἀσύνϑετοι Β 397,31 sq. ἐὰν τέσσαρες a. ava- 

hoyov ὦσι xth. B 73,15sq. τῷ ἀ. opp. τῷ 

εἴδει A 19,34 sq. B 286,29 xat’ ἀριϑμόν, 

τῷ ἀ. Opp. τῷ ὁριστικῷ λόγῳ B 279,4 sq. 

πρῶτοι, δεύτεροι, 

ὡρισμένος ἀριϑμῷ opp. ἀόριστος κατ᾽ 

ἀριϑυιόν B 316,27 sq. 

apxetv A 18,11 240,38 268,13 325,20 

ele FA 2435° 325-6 5.111}  πρύς ce 

AY 1845 δ 2 196 9 ΒΡ 20. Ppass- τειν! 

A 49,18 51,28 121,1 320,24 888,26 c. 

partic. A 363,18 B 318,2 

ἁρμόδιος πρός τι B 147,26 

ἁρμόζειν τί τινι A 88,26 127,6 

πρὸς τὰ στοιχεῖα A 285,16 τὸ ἡρμο- 

σμένον B 180.8 intrans. A 29,3 164,15 

404,17 405,16 B 254,11 264,18.19 τινί 

A 20,6 186,17.18 B 11,1 16,28.30 ἐπί 

πινος A 19,38 67,26 137,16.23 158,29 

161,10 269,15 B 66,3.6 73,2.9 74,24 

76,25 101,4 140,29 250,6 254,10 285, 

4.6sq. πρός τι Β 17,3 147,25 πρὸς τὸ 

δεῖξαι A 137,6 ἁρμόσουσι δεῖξαι A 138,29 

appovta B 119,9 180,6.9 sq. 210,1 307,11 

def. B 308, 28.29 Δώριος, Λύδιος A 5,8 

B1,11.12 ἡ διὰ τεσσάρων B 117,20 

ἁρμονιχός. ἁ. ἐπιστήμη (def.) B 213,19 

214,1.21 ἢ 4 B 119,27 G «ata thy 

ἀκοήν) 180,27 801,9 802,82 ὁ ἁ. B 117,22 

ἄρνησις A 59,16 151,18.20 365,28 880, 8.9 

ἀρνητιχός. τὸ a. μόριον A 13,7 51,19 

55,19 62,29 63,7 sq. 365,27 

odvta τὴν ἀπόφασιν B 136,6 

ἁρπαγὴ τῆς ᾿Ελένης B 387,11 590,10 

ἁρπάζειν. ἡ Ἑλένη ἡρπάγη B 389,24 

ἄρρην B 852,21 58. τὸ ἄ. B 280,18. 19 

396, 20 sq. 

ἄρρυϑμος expl. B 151,7 sq. 
ited 

apsevixds (φωναί A 37,7 

τὰς ὕλας 

τὰ ποι- 

ἀρτᾶν. τὸ μὴ ἐκ φυσιχῆς ἐννοίας ἠρτῆσθαι 

B 85,31 ἣ τῶν φυσικῶν ἀρχῶν ἤρτηται 

Β 147,11 sim. 148,10 

ἄρτι. δεῖ γὰρ ἄ. εἰδέναι B 84,33 

I INDEX 

ἄρτιος opp. περιττός A 17,6 sq. 18,17 

359,10 sq. B 65,33 66,4 67,5. 14 sq. 

68,10sq. 82,15 83,27 129,21 198,4 804,1 

319,26 al. ἀριϑμός B 314,18 def. B 61,16 

ἀρτίως A 10,23 39,30 B 236,20 

ἀρτοποιία A 10,16 

ἀρχαῖος. ἐν τοῖς ἀ. ἀπομνημονεύμασιν 

B 178,13 of ἀ. B 238,4 

ἄρχεσθαι ἀπό, ἔκ twos A 10,32 sq. 11,3. 4 

73,31 74,2 τὸ ἀρχόμενον τῆς συνϑέσεως 

A 738,30. 31 

ἀρχή opp. τέλος B 156,15 
ζωῆς B 167,18 ὅτι ἀρχαὶ δύο εἰσὶ τῶν 

ὄντων Β 192,6 ἀρχαὶ συλλογισμῶν, ἀπο- 

δείξεων A 2,2454. 305,28 314,25 588,1 (v. 

ἀναγκαῖαι, ἀποδειχτιχαί B 

πρώτη Β 48,3 

ἀναπόδειχτος) 

83,10 ἐπιστήμη χαὶ γνῶσις τῶν a. οὐχ ἂν 

εἴη διὰ συλλογισμοῦ Β 489,24 οἵ. 220,2 

τὴν ἀ. ἔχειν ἐκ A 8,6 τὰς ἀ. λαμβάνειν 

éx ibid. 16 ποιεῖσϑαι τὴν ἀ. A 10,8 

ἀπό τινος ibid. 33 11.1 ἐν ἀρχαῖς (τοῦ 

βιβλίου) A 71,27 Β 18,8 28,24. 28 

191. 12. 717,18... 130310 VAS, 22) teas 

ἀρχάς A 186,10 τὸ ἐν ἀρχῇ αἰτεῖσθαι, 

λαμβάνειν A 241,8 243,21 452, 29 

453,2. 14.19.33 4]. B 347,138.26 sq. 354,26 

355,3 356,29.30 366,18 403,13 404,2. 12 

408,2sq. ἡ ἐν ἀ. αἴτησις A 452,14 

453,10.24 ἐξ ἀρχῆς A 175,2 177,16 

178,9 τὸ ἐξ ἀ. αἰτεῖσθαι, λαμβάνειν, ἣ 

ἐξ a. αἴτησις expl. A 451,15 sq. B 112,27 

τὸ ἐξ a. ζητούμενον A 451,21. 26 
g. ὑπόϑεσις A 458,14. 25 

A 1,23 
ἀρχοειδής compar. B 30,14 31,4. 19 

944,8 sq. 439,28 coni. ἁπλούστερον A 

e Σ- 

ἡ ἐξ 
οὐδὲ τὴν ἀ. 

84,27 coni. πρότερον Β 87,11 255,22 

433,24 coni. χαϑολικωτέρα B 100,17 

coni. aitimtepov B 308,15 

ἀσάφεια A 52,32 τῆς λέξεως A 155,8 

451,20 ef. B 50,21 51,5 61,18. 21 
416, 22.30 τῶν συλλογισμῶν A 318,8 

ἀσαφής A 34,1 sq. 

ἄσημος (φωναί) A 25,12 (ὀνόμασι) B 141,17 

ἀσϑένεια. διὰ τὴν ἡμετέραν a. B 332,17.19 

ἀσϑενής compar. (τὰς ὄψεις) Β 171,22 

ἀστήρ Β 129,21 173,28 396,16 
τῶν a. B 171,15 

ἀστράπτειν B 64,8 

ol ἀπλανεῖς 

ἀστρολογία def. B 180,8 ναυτιχή, paty- 

patixy ibid. 4. 28 sq. 



VERBORUM 

ἀστρολογική B 182,28 

ἀστρολόγος B 188,23 

ἄστρον Β 134,27 179,19 552,19.21 385, 24 
τὰ νότια a. ϑᾶττον δύνουσι τῶν βορείων 

Β 167,8 sq. 

A 858,6 sq. 

ἀστρονομιεῖν. ὅταν ἀστρονομούμενον ἢ TO 

θεώρημα A 306,7 

aotpovepia A 255,20 306,8 B 86,3 

125.4 213,19.20 300,23 sq. 306,26 314,21 
ἀστρονόμος B 145,28 180,20 330,20 

ἀστρῷος κύων B 134,29 273,38 

ἀσυλλόγιστος 1. 6. οὐ συλλογιστός A 4,3 

B 350,11 opp. συλλογιστιχός: συζυγίαι 

A 34,2.7 al. Β 315,4 sq. 

δευτέρῳ, τρίτῳ σχήματι A 70,10sq. 95,7 sq. 

ἐν πᾶσι κοινῶς τοῖς σχήμασι A 112,22 56. 8]. 

τοῦτο ταῖς ἀ. ὑπῆρχε, τὸ ἐπὶ τινὸς μὲν 

ὕλης ἀληϑεύειν ἐπὶ τινὸς δὲ deddectat 

Α 849,28 συμπλοκαί (ἐν ἑκάστῳ σχήματι) 

A 67,17 sq. 298,13 B 151,21 sq. 190,25 

τρόπος A 104,19 σχῆμα A 298,25 310, 

2.3 Β 40,3 82,32 211,13 συλλογισμός 

B 294,16 τὸ ἀσυλλόγιστον A 97,9 326, 11 

Β 102,9 ἀσυλλογίστως αἰτεῖσϑαι A 307, 14 

λαμβάνειν B 353,26 συμπλέχειν Β 151,4 

159,8 συνάγειν Β 153,21 

ἀσύμμετρος (ἡἣ διάμετρος τῇ πλευρᾷ) A 

246,2 sq. 307, 27 sq. 313,26 sq. 889,8 sq. 

B 16,22 27,3  (coni. χαὶ μὴ κοινὸν ἔχον 

μέτρον) 124,17 198,2 144,2.27 316,6.8 
319,15 329,14 

ἀσύναπτος A 317,11 

ἀσυνάρτητος (προτάσεις) A 460,28 B 95,11 

Asyndeton A 91,10.20 98,20 102,22 
104,6 106,25 107,5 110,34 135,24 

Pits Oe 10.918 aoD, 19m 901 COD: 1 

205,24 223,27 224,18 409, 6.15. 16.23.24 

410, 11. 25. 26.32 411, 8. 9. 14. 20. 21 

417,33 419,39 425,17.18 437,3.4. 16 

438,13 439,5 447,20.21 ef. 37,29 57,8 
232,18 

ἀσύνετος A 345,3. 5.6 

ἀσυνήϑης (ἑαυτῷ) B 51,1 

ἀσύνϑετος (ἀριϑμοί) B 397, 31 sq. 

ἀσυντελής πρός τι Β 861,71 εἰς B 402,25 

ἀσυνύπαρκτος (χατὰ τοῦ αὐτοῦ) A 15, 16.18 

328,26 τὸ ἀ. A 810,2 

ἀσύστατος συζυγία A 40,86 41,16.31 42,1 

(coni. ἀσυλλόγιστοι) 283,12. 14. 16 

ἀσφάλεια. peta ἀσφαλείας A 481,3 

‘ - τ , x - » 

περὶ τῶν σχημάτων τῶν ἀ. 

Σ ~ , 

ἐν τῷ πρώτῳ, 

459 αὐϑυπόστατος 

ἀσφαλής (ἔννοια) Β 150,24 

ἄσχετος (προτάσεις) A 261,32 

ἀσώματος A 3,11 15,14 sq. 16,1 249,25 

B 199,4 (δύναμις) 214.33 
ἀταξία (τοῦ μέσου) A 154,12 

ἅτε δή c. partic. A 242,16 251,11 280,16 

B 163, 1 

ἀτελής A 250,29 sq. 274,38 281,33 sq. 
πρότασις A 27,338.34 πραγματεία A 53,27 

logice συλλογισμοί expl. A 12,1 72,28 

115,382 163,24 185,17 195,21 298,27 

309,25 σχήματα expl. A 298,33 

τάσεις, συζυγίαι (coni. xale δεομένας τῆς 

δι᾿ ἀντιστρόφου βοηϑείας) A 102,8 expl. 

164,24 189,6 

ἄτερ κυβερνήσεως Β 381,11 

ἄτιμος compar. A 19,10. 20 66,26 

ἀτμιή B 420,18 

ἀτμιδώδεις ἀναϑυμιάσεις Β 422,20. 24 

ἀτμίς Β 395,23. 24. 33 
ἄτομιος. Ott dpyat τῶν πραγμάτων εἰσὶ τὰ 

ἄτομα Β 129,12 ὅτι ἐξ ἀτόμων τὰ 

φυσιχὰ σώματα Β 192,5 logice B 91,11 

sq. 219,19 237,13 244.18:-278.8 

ἐν ταῖς χατηγορίαις ta ἀ. B 233,28 ἡ a. 
οὐσία Β 250,81 εἰς ἔσχατον τὰ ἄ. χατα- 

λήγουσιν (αἱ οὐσίαι) B 253,16 259,10. 14 

τὴν μέχρι τῶν a. διαίρεσιν A 312,9 

Β 248,4 οὐδενὸς ἑτέρου χατηγοροῦνται 

Β 247,21 οἵ. 64,19 def. οὗ πρώτως 

χατηγορεῖται τὸ εἰδιχώτατον εἶδος Β 254,3 

opp. τὰ γένη, τὰ εἴδη Β 253,13 τὰ ὑπὸ 

to eldos & A 21,14 cf. 18,31.34 i. q. 

τὰ εἴδη τὰ εἰδιχώτα B 431,26 sq. 

προ- 

ἔσχατα 

τῶν ἀ. 

οὐχ ἔστι γένος τὸ εἶδος A 335,2 ἄτομα τῷ 

ἀριϑμιῷ 1. gq. τὰ μεριχά B 400,384.35 τὰ 

μεριχὰ χαὶ a. πάντα A 271,1 τῶν a. 

ἀπόδειξις οὐχ ἔστιν Β 64,21 χατὰ τὰ ἀ. 

ΟΡΡ. χατὰ τὸ ὁριστὸν εἶδος B110,7 ἀ. ὁρισμός 

i. 6. ἐφαρμόζων μόνῳ τῷ ὁριστῷ Β 352,6 

ἀτοπία A 145,17 

ἄτοπος A 1,5 6,18 8,1 106,25 107,5 110,33. 

34 431,15. 20.32 al. B 16,2 89,3.4 sq. 255, 

14 258,4. 26 259, 4 828,18 ἃ]. συμβήσεται 

πλείονα ἄτοπα B 898,71 ὑπόϑεσις A 38,14 

εἰς a. ἀπάγειν A 50,28 Β 254,21 258,29 

ἀπαγωγή A 38,10 47,15 49,7 50,3 106,17 

107,34 110,29 al. B 249,14 2582 διὰ 

τοῦ a. δειχνύναι A 434,14. 18 

av. πάλιν δ᾽ αὖ A 30,32 B 129,22 

αὐϑυπόστατος B 30,27. 29 220,7.8 



460  δαὐλητρίς 

αὐλητρίς plur. Β 110,9. 10 

ἄσλος. τὰ ἄ. coni. νοητά Β 800,4.6 ἀύλως 

coni. χαϑολικῶς A 46,31 

αὔξειν, αὐξάνειν pass. Β 161,4 συλλο- 

γισμούς Β 104,22 sq. ἐπ᾽ ἄπειρον B 118, 

15 sq. χατὰ συνέχειαν Β 230,25. 80 

291.3. intrans. opp. ἐχλείπειν Β 338,11 

αὔξησις Β 147,13 161,14.21 τῶν λόγων 

B 164,9.16 sq. plur. τῆς σελήνης Β 421,33 

αὐξητιχός. τὸ αὐξ. (opp. τὸ ϑρεπτιχόν, 

γεννητιχόν) A 14,5 

B 438,26 
αὐτάρχης εἰς A 35,34 B 139,21.25 185,9 

286,34 αὐτάρχως A 286,23 B 117,13 

αὐτίχα B 3442 

avtodvdpwros B 241,28 

αὐτογραμμιή B 100,20 

avtoywvia B 100,20 

avtootoaxtos B 411,5. 11 

αὐτοζῷον B 241,28 243,24 

αὐτόϑεν A 1,7 5,24 84,15 115,80 117,6 

157,24 173,25 174,27 187,1 217,21 221, 

98 241,7 243,21 248,2.5 251,7 252,9 

263,13 264,7 284,2 281,8 383,21 B 45,13 

56,23 65,12. 27 82,30 148,15 185,12.15 

297,12 al. 

αὐτόισον B 241,28 243,24 

αὐτόκαλον B 241,28 

αὐτοχίνητος A 11,34 88,484. 36,4.5 38,4 

40,19 sq. 250,6 256,2 sq. 258,2 456,20 

B 6,21. 22 30,24 127,35 143,15 167,17 

218,20 408,13 

αὐτομαϑής Β 411,4 412,9 
αὐτομάτην (coni. παρὰ τὸν σχοπὸν τῆς 

φύσεως) B 380,10 sq. 

αὐτόματον (coni. τύχη) B 380,5 sq. (dist. 

τυχηρόν) 381,15 384,33 385,12 

αὐτόπιστος A 2,27 24,9 353,21.22 B 2,19 

3,1 4,5.16 23,1.3 24,14 25,5 30,18 

34,18 39,17 47,17 127,22 129,29 167,27 

168,13 184,23. 24 226,14. 15 

αὐτοπραγία A 347,8.9 

αὐτὸ ὅπερ B 241,27 

ἀριϑμόν opp. οἷον αὐτό B 219,7 τὰ 

δύναμις τῆς ψυχῆς 

αὐτός. αὐτὸ xaT 

μὲν πράγματα αὐτὸ τοῦτο πράγματα ὠνό- 

μασαν A 242,28 sim. ibid. 80 ταὐτὸν 

τῷ ὑποχειμένῳ A 11,20.26 12,11 22,7 

38,32 264,31 B 128,24 (ἣ τῷ λόγῳ 7 

ὁπωσοῦν ἄλλως) 329.7 opp. τῷ λόγῳ 

ἕτερος Β 990,7 sq. ταὐτὸν γάρ ἐστιν εἰπεῖν 

A 130,26 ταὐτὸν δὲ ἔστω εἰπεῖν A 282,15 
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ταὐτὸν δὲ (ἐστιν) εἰπεῖν A 69,32. 33 109,2 

281,34 282.8 291,24 303,16.17 320,8. 10 
B 54,17 94,17 528,8 330,6 331,33 ἐν 

ταὐτῷ δηλῶσαι A 77,18 τιϑέναι Β 260,9 

χατὰ τὰ αὐτὰ ἔχειν A 237,12 

i.e. Arist. A 427.9 

αὐτοσχήμα B 100,20 

αὐτοτέλεια A 27,33 

αὐτοτελῆς (πρότασις) A 27,22 (συλλογισμός) 

33,10 
αὐτοφυῶς A 49,19 

ἀφαιρεῖν (opp. προστιϑέναι) A 26,9 sq. 

B 80,17 sq. math. A 254,10 sq. 306,21 

376,10 B 10,32 215,22 al. 
dpatpects opp. πρόσϑεσις A 26,3 sq. B 

351,18 sq. τὰ χατὰ ἀφαίρεσιν, ἐξ ἀφαι- 

ρέσεως Β 67,29 sq. 216,83 

εἴδεσιν A 3,11 ἐξ ἀφαιρέσεως λαμβάνειν 

B 74,5.6 ϑεωρεῖν Β 100,20 

ἀφανής A 476.9 sq. 

ἀφανίζειν τὸ σχῆμα B 182,25 

Ἑἀφερεπονία i. 4. ἀπονία A 282,13 

ἁφή geometr. B 343,17 

ἀφϑαρσία κατὰ τὸν ὁριστιχὸν λόγον B 279,13 

ὁ αὐτός 

τοῖς ἐξ a. 

ἄφϑαρτος B 273,19 τῷ ὁριστιχῷ λόγῳ opp. 

zat ἀριϑμόν Β 219,9. 4 
ἀφιέναι. 

184.28 
ἀφίστασθαι (ἀπὸ) τοῦ κέντρου Β 361,32 sq. 

perfect. Β 300,27.28 τῆς αἰτίας Β 174,34 
ἄφνω B 368,10 
ἀφορᾶν πρός τι B 240,18 382,6 416,29 

apoptfety B 35,138 med. A 154,7 311,7 

B 65,9 69,18 τὸν σχοπὸν τῶν προχει- 

ἀφείσϑω ὁ περὶ τούτου λόγος Α 

υένων ἀφοριστέον Β 137,26 

ἀφορμὴ (ἔξωϑεν) Β 214,21 ρ]αν. (ἐντεῦϑεν 

λαβόντες ἀφορμάς) Β 121.4 (τῆς ἀπορίας 

τὰς a. δεδώχαμεν) 141,2 (ἀπάτης) 155,9 

(ἐπιχειρημάτων) 409,26 (πρὸς γνῶσιν) 490, 

32. 84 436,19 
ἀφυής. οὐχ ἀφυῶς ἔχουσαν A 172,10 

ἄφυχτος superlat. A 307,5 
ἄφωνος i. 4. χαχόφωνος B 151,19 

ἀφώτιστος Β 370,9 371,6 sq. 

ἄχολος A 473,17 sq. B 430,18 481,23 

ἄχρηστος A 21,25 112,19.25 281,0 290, 
Tsq. εἰς, πρὸς ἀπόδειξιν et sim. A 61,20 

66,6 68,15 305,5 809,13 312,22 al. B 3,6 

185,25 402,22 
ἄχρι c. gen. A 25,9 B 335,27 343,17 346,25 

352,29 396,22 410,31 411,25 
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ἀχώριστος. ἀ. συμβεβηχότα Β 68.11.14. 20 

84,28 93.25 sq. ἀχωρίστως ὑπάρχειν 

B 94,5. 6 

abuyoo A 15,16 18,1 82,32 sq. 98,31 

104,25. 26 105,2.3 292,25 319,25 sq. 
335,2 349,22 sq. 396,20 sq. 410,13. 14 
B 177,10sq. 189,13 202,22 205,2 sq. 232, 

14sq. 292,19 sq. 405,16 411,19 sq. 417,24 

Badifery A 184,28 191,9 sq. B 63,30. 31 
64,8 84,23 96,14 169,15.16 323,19. 
20 καινοτέραν A 2431.2 πλείω τῆς 

avayxatas A 295,25 ἐπί τι B1,10 ἐπ᾽ 

ἄπειρον B 262,25 

βάδισις A 124,25 sq. 136,7 sq. 187,14 sq. 

213,10. 11 

Badtottxds B 96,14 ef. 350,18 

patos (τῶν tod σώματος στερεῶν) B 420,8 

βαϑύς (λήϑη) Β 214,26 

βαλανεῖον Β 880,29 

βάναυσος. β. τέχναι A 8,16 sq. 

λογικαί A 305,13. 11 

βάρος. ἀρχὴ τοῦ B., ἀδιαίρετον β. Β 209,1 86. 

βαρύς Β 67,18 68,11 189,18. οἰχεῖος τόπος 

ἐστὶ τῶν β. ὁ χάτω Β 880,14 ρφϑόγγοι 

opp. ὀξεῖς Β 508,27 814,6 

βαρύτης Β 980,18 384,25. 26 
βάσις (τριγώνου) A 18,554. 2ῦ8,9254. Β 8,31 

118,213.. αἱ πρὸς τῇ β. γωνίαι Β 272,10 

214,0 285,21.28 802,30 sq. opp. αἱ ὑπὸ 

1014. 91 54. 

βέβαιος. ἔχει τὸ β. A 34,23 

Β 822,28 

opp. 

τὴν B. 

βεβαίως ἴσμεν 

βεβαιοῦν δι᾿ ἐπαγωγῆς Β 343,19 ὅτι 

B 369,31 pass. διὰ τούτων A 318,21 

βίαιος (κίνησις) Β 384,28 

βιβλιοϑήκη. ἐν ταῖς παλαιαῖς 8. A 6,8 

ὍΠΩΣ i.e. Analyt. prior. A 4,26 5,25 

1.8 sq. 10,4.6 852,3 τὸ προχείμενον 8. 

᾿ 3,0 PSN 8. A 148,6 

290,0 πάντα τὰ B. i. 6. ἀντίγραφα A 261,28 

ira a ae tov) A 158,5 

εἰς A 305,23. 24 
βοᾶν. 6 Ἄριστ. πανταχοῦ βοᾷ Β 348,2 

βοήϑεια A 120,1 ἡ δι᾽ ἀντιστρόφου A 162,8 
βοηϑεῖν pass. A 307,11 

βόϑυνος B 434,26. 28 

βόρειος: ἄστρα Β 167,3 sq. 168,8 sq. 180, 

20 sq. 396,11 πόλος Β 178,1 

τινὰ τῶν 

v πρός te A 22,2 

γένεσις 401 

βούλεσϑαι opp. δύνασϑαι A 412,19. 30 ὅτι 

τοῦτο βούλεται (Ἄριστ.) et sim. A 126,24 
127,3 180,22 133,2 136,17 171,8.9 

173,27 177,4 196,25 205,8 220,29 258,25 
B 300,2 ἡ δὲ ἐλάττων... βούλεται 

A 105,33 sim. 167,13 Β 48,6.11 i. q. 
signyicare A 64,21 180,1 B 39,3 

βουλευτιχός A 312,15. 16 

βούλημα A 23,1 182,25 

Bods B 5,25 418,29 sq. 
βραχυλογία Aristotelis A 26,5 52,32 57,19 

72,18 
βραχύς. Bp. ἐπίστασις A 111,28 

ἡμεῖς βραχέα A 242,18 

βρέχειν pass. B 91,7 sq. 

395,33 

βροντᾶν B 353,20 
βροντή B 353,16 sq. 

370,10.12 371,10sq. 
βροτός B 246,23 

βρῶμα plur. B 378,10 417,12 sq. 420,6 

βυϑός. to ἐν τῷ β. dotpaxov A 169,2. 21 

βωμός B 102,15 sq. 

εἴπωμεν 

βραγείσης B 

908,2. sq. 909,91 

374,14 sq. 383,14 sq. 

[dda yey A 25,23 sq. 
B 21,12 sq. 

γάμος A 321,30 

γαμψώνυχος B 352,18. 19 

yap nempe A 101,11. 12 

275,17 

γαστήρ A 463,2 sq. 465,18 B 16,14 180,15 

280,5 282,5 285,20 378,11 sq. 

γε 6. partic. B 199,12.18 ye μήν B 65,33 

129,31 ef δὲ μή ye Β 350,6 

γελᾶν B 96,9. 12 

yehaotixds A 39,22 64,5.6 

167,15 263,11.12 273,32 sq. 275,20 

276,14.16 286,15 303,26 sq. 415,11 

451,18 454,21 470,17 sq. B 44,28 sq. 

51,23 sq. 54,18 56,6. 13 a 96,12 sq. 

110,8.9 159,11 sq. 201,23 sq. 223,18 

224,11 246,28 346,17 347,97. 28 500. 

18 (Ὁ) 851,9 354,16 426,19. 20 al. 

γελοῖος A 845,5 B 85,19 88,11 

γέλως (σημεῖον) A 341,15 sq. 

ibid. 22 

γένειον A 153,1.5 

γένεσις coni. χίνησις 

χινήσεως Β 391,22 

481,13. 25. 26 

265,12.13 B 

74,10. 11 

ὕλη γέλωτος 

Β 387,27 

κύχλῳ γίνεται B 395, 

εἶδος 



462 γενετή 

11 56. 

ὕπνου τῆς γ. κατεχόμεναι Β 914,24 

πραγμάτων Β 388,9 sq. τοῦ πυρός opp. 

αὔξησις, χίνησις Β 161,21 τῆς σελήνης 

αἱ ψυχαὶ ἡμῶν ὡς ὑπὸ χάρου 7 

τῶν 

opp. αὐξήσεις, μειώσεις B 421,52 συλλο- 

γισμοῦ A 5,26 39,28 (opp. ἀνά- 

λυσις) 210,6 271,18 325,6.10 350,8. 9 

Β 65,15.17 192,24. 
A 318,16 τὰ ἐν y. xal φϑορᾷ (πράγματα) 

A 66,9 B 384,16 390,13 436,9 439,8 
ἀδύνατον ἐν τῇ y. expl. A 169,2 sq. 

τῶν σχημάτων 

ἄπειρος τῇ y. opp. κατ᾽ ἐνέργειαν Β 228, 

20 τὴν γ. ἔχειν ἐκ A 329,27 B 55,16 

980,24. 26 
γενετή. ἐκ γενετῆς B 214,19. 20 459,15.14.28 

γενητός coni. φϑαρτός Β 110,18 opp. 

ἀγένητος Β 135,12. 18 

γενιχός logice A 345,9 347,14 ἐπιστήμη 

B 20,25 (coni. χαϑόλου) 23,6 compar. 

coni. χαϑολιχώτερον B 234,24 ἐπιστήμη 

B 118,4.19 superlat. A 73,29 270,24 

271,5 sq. 273,11 313,12 B 186,11 190, 
18.23 200,19.20 220,27 221,4 sq. 226,1 

248,3 266,23 γένος B 187,16 193,14. 

15isqs, 195,19 sq- 219723 247 18:19 
335,27 — γενιχὰ προβλήματα B 409,21 — 

y. πτῶσις A 335,14. 20 sq. 

γεννᾶν γραμμήν A 67,5 

112,29 χύχλον B 128,12 τὰς προτάσεις 

B 101,12 pass. ot συλλογισμοί A 67,12 

ἀριῦμός B 427,27. 28 

φϑαρτός A 68,14 

γέννημα ᾿Δριστοτέλους A 6,15 

γέννησις (opp. αὔξησις) B 161,14 

γεννητιχὸς προτάσεων B 87,18 τὸ γ. A 14,5 

τετράγωνον B 

γεννητός coni. 

(opp. τὸ ϑρεπτιχόν, τὸ αὐξητιχόν) 

γένος. τὸ τῆς φιλοσοφίας γ. Β 210,8 logice 

(dist. διαφορά, εἶδος) A 14,54 17,2 18,31 

19,17 sq. 32,27 39,20 511,1 343,23 398,8 

B 35,13 234,19 sq. 251,14 253,13 πρότερον 

τῶν οἰχείων εἰδῶν A 6,3 τοῦ εἴ. χαϑολι- 

ὅλον τί ἐστι B 75,11 

ἐχ μερῶν τῶν εἰδῶν συγχείμενον 402, 

χώτερον Β 13,51 

8.9 ἐν τῷ τί ἐστι χατηγοροῦνται τὰ γ. 

χαὶ αἱ διαφοραὶ τῶν εἰδῶν οὐ μόνον ἐπὶ 

τῆς οὐσίας ἀλλὰ xal ἐπὶ τῶν ἄλλων χατη- 

γοριῶν Β 249,12 ef. 399,30 400,21 τὰ 

1. συνωνύμως χατηγοροῦνται Β 801,3 ὡς 

γένος κατηγορεῖσϑαι A 39,21 272,32 τὰ γ. 

ἕπονται τοῖς εἴδεσιν B415,4 ἐπισυνάγεται 

ἐχ τῶν εἰδῶν Β 437,15 πρὸς διάχρισιν 
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τῶν ἑτερογενῶν λαμβανετάι ἐν τοῖς ὁρισμοῖς 

A 32,27 sq. διαιροῦνται εἰς τὰ εἴδη τὰ 
εἰδικώτατα διὰ μέσων τῶν διαφορῶν 

B 402,31 ἀδύνατόν ἐστιν ἀπόδειξιν γενέσϑαι 

ὁρισμῶν χαὶ γενῶν A 308,19 sq. 313,18 

314,10 cf. 306,16 γένος ἀνώνυμον opp. 

ὠνομασμένον B 399,52 sq. 418,21 sq. 

opp. διαφορά B 404,1 409,16.23 χοινὸν 

γ. B 75,11 πάντων τῶν ὄντων B 200,9 sq. 

τὰ χαϑολιχώτατα γ. A 271,10 306,16 v. 

γενιχός, διαφορά, εἶδος 

γένυς. τὴν κάτω, τὴν ἄνω γ. χινεῖν A 34,22 sq. 

Β 5,24.25 49,22 210,4 349,26.27 358,24 

γέρων A 50,14 sq. 

γεῦσις B 2143 

γεωμετρεῖν A 253,2.3 B 88,12 sq. ta 

ἐπίπεδα A 336,21 

γεωμέτρης A 67,13 253,31 B 8,29.31 34,23 

36,3 sq. 61,15 72,4 85,22 sq. 98,25 99,1 
100,11 102,283.24 105,9 sq. 118,4. 25 

119,8 128,9 sq. 125,25.26 126,18 129,15 

132,28 140,18 142,12 145,15. 27 sq. 
179,7 181,26 182,14 183,18 ἢ (scil. 

ἀναλύσει) χρῶνται ot γ. A5,17 cf. B 162,16 

χεχρημένοι πολλάκις αὐτῇ (scil. τῇ els 

ἀδύνατον ἀπαγωγῇ) A 49,17 sq. ef. 246,22 

251,15 359,7 B 16,23 138,2 239,11 274, 
26 301,16 302,17 316,19 361,16 παντα- 

yoo thy καϑόλου παραλαμβάνει πρότασιν 

A 254,12 
ποιεῖται τὰς ἀποδείξεις ἀλλὰ πρὸς ἣν νοεῖ 

Β 198,1 

οὐ πρὸς ἣν λαμβάνει εὐϑεῖαν 

Ἱεωμετρία A 24,14 66,31 sq. 190,6 806,9 
339, 22.23 Β 11,1.3 36,16 85,22 86,2 

99,25 101,9.17.30 102,6.7.20 115,4.5.6 
116320 -118.9. 119,5. 26.) 120 τι 90:22 
122,15 123,17 124,3.16.17 140,16 144,26 
146,7 sq. 162,27 181,10sq. 213,19 215,17 

242,23 265,24 301,3 302,5 sq. 306,24 
314,15 sq. 319,3 320,29 al. τῶν ἐπιπέδων 

ἐπιστήμη ἐστίν A 336,20 sq. περὶ τὰ ἐπί- 

πεδα ἔχει opp. στερεομετρία B 102,11 

179,14 sq. ἀχριβεστέρα ὀπτιχῆς, ὅτι ἣ μεν 

(γ.) τὰ συμβαίνοντὰ αὐτοῖς χαϑ᾽ αὑτὰ τοῖς 
σχήμασι καὶ ταῖς γοαμμαῖς ἄνευ πάσης ὕλης 

ἐπισχοπεῖ Β 800,9 cf. 100,17 sq. 

γεωμετριχός Α 253,6 sq. 806,39 Β 97,3 sq. 

98,18 804,8 διδασχαλία ἃ 10,238 ζῆλος A 

84,26 μέϑοδοι A 253,30 ϑεώρημα B 3,26 

148,9 sq. (opp. ἀριϑμητιχόν) 314,35 319,1.12 

921,2 ἐπιστήμη B 86,4 100,10 ἀπόδειξις 
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B 101,8 ἀρχαί B 115,6.7 116,21 120,13 
149,8 sq. 320,28 ἐρώτημα B 145,15 sq. 

γεωμετριχῶς B 112,35 ἀποδεῖξαι B 265,20 
γεωργία A 10,16 

γεωργός A 10,15 

γῇ A 3,23.24 171,3 B 92,17 128,20 175,25 sq. 

300,28 335,17 sq. 384,15 
γὴν ἑστάναι B 22,15. 17 

παντὸς χεῖται B 72,27 128,20 σφαιροειδής, 

σφαιριχή B 239, 30. 32 sq. 

B 46,13 γαῖ πλείους, μία γῆ Β 73,1 sq. 

A. 255,17.18. (ἡ τῆς 

γῆς ἀντίφραξις v. ἀντίφρ. 

γῆρας A 152,16. 25 158,4 

γίνεσθαι. μηδὲν ἐχ τοῦ μηδαμῇ μηδαμῶς 

ὄντος γίνεσϑαι Β 35,23 41,11 sq. γινόμενα 

(πράγματα) def. Β 989,4 

Β 235,10 ἐνταῦϑα γενόμενος A 6,14 

52,4 53,6 ἐχεῖσε A 39,31 

τρόπου προτάσεσι A 45,10 

yeveotdat A 59,10 

γινώσχειν. O γινώσκων χαὶ ἡ γνῶσις χαὶ τὸ 

γινωσχόμενον Β 88,1 sq. cf. A 1,18 sq. 

τὸ γινῶσχον ἣ νοῦς ἐστιν ἣ διάνοια 7) δόξα 

οἱ οἰόμενοι τὴν 

ἐν μέσῳ τοῦ 

πτερωτή 

τὸ σχίασμα τῆς Υγ. 

ἐπ᾽ ἄπειρον 

ἐν ταῖς μετὰ 

ἐν χριῷ 

ἢ φαντασία ἃ 1,19 τῶν γ. τῆς Ψυχῆς 

μορίων A 3,20 ἐκ τοῦ γινωσχομένου τὰ 

αὐτὰ τρία εἴδη εὑρήσεις ἃ 4,5 ἣ pave 

ϑάνοντες παρ᾽ ἑτέρου γινώσχομεν ἢ εὑρί- 

σχοντες αὐτοί Β 3,32 cf. 20,5 ἁπλαῖς ἐπι- 

βολαῖς Α 1,28 ἀϑρόως καὶ apepws A 32,20 

ἐξ αἰσϑήσεως Β 4,6 εἰ γινώσχομεν τὰ πράγ- 

ματα, ἕκαστον δὲ γινώσχεται διὰ τοῦ οἰχείου 

ὁρισμοῦ Β 234,18.19sq. τῶν προτέρων μὴ 

ἐγνωσμένων ἀδύνατον τὸ δεύτερα γνωσϑῆναι.. 
, x ‘ , * , e 3 

γινώσκομεν δὲ τὰ πρότερα ἢ πάλιν δι 

ἀποδείξεως... ἣ χρειττόνως ἢ κατὰ ἀπόδειξιν 

B 255,7 sq. 

συλλογισμῶν γινώσχομεν, ἀλλ᾽ ἣ δι᾿ ὁρισμοῦ 

οὐ γὰρ ἀεὶ τὰ ἀγνοούμενα διὰ 

7 OV ἀναλύσεως 7 διὰ διαιρέσεως Β 353,5 sq. 
359,7.8 γινώσχειν χρὴ ὅτι B 3,30 ο. inf. 

B 484,15 τὸ γνωστόν A 1.17 B 335, 

7. 28 

γλαφυρός (ϑεώρημα) A 53,23 

ady. A 69,1.2 

γνήσιος (βιβλίον) A 1,8 6,7 

γνώμη (τῶν ἀνϑρώπων) A 472,3 

compar. 

γνώμων B 15,2 

γνωρίζειν. τοῦ γν. δύο εἰσὶ τρόποι B 12, 

16sq. cf. 17,1 54. opp. ἀναμιμνήσχεσϑαι 

B 12,20 opp. πρώτως μανϑάνειν ibid. 28 
i. q. δηλοῦν B 367,12 

Ἰρανμή 408 

γνώριμος A 187,18,31 τῷ ἄχρῳ, πρώτῳ 
dow, τῷ μέσῳ A 474,21 sq. 

γνώρισις. τοῖς δύο τρόποις τῆς yv. B 16,28 

οἵ, 14,2sq. dist. εὕρεσις Β 14,534. dist. 
γνῶσις Β 17,17 

γνῶσις Α 4,9 sq. 476,22 coni. ἐπιστήμη 

Β 343,34 μέση ἐστὶ τοῦ τε γινώσκοντος 

χαὶ τοῦ γινωσχομένου A 1,1 sq. ef. B 

88,1 sq. dist. εὕρεσις Β 14,2 sq. ὁ 
τρόπος τῆς γν. Β 16,20 δύο τρόποι 

B 254,29 αἰσϑητιχή Β 4,30 sq. 

αἰσϑήσεως Β 18,7 cf. 215,4 διανοητιχή 

B 5,8 sq. expl. 12,8 54. ἄμεσος Β 286,11 

καϑαρά, ἀμυδρά B 367,6 sq. 

B 408,1 sq. 486,16 sq. διὰ τῶν ὁρισμῶν 

B 235,4 διὰ συλλογισμοῦ B 323,32 

συλλογισμοῦ B 324,11 

yy. σπινϑῆρα χρυπτόμενον B 214,25 ἡἣ 

ἡμετέρα yy. B 225,11.14 

χατὰ τὰ εἴδη γίνεται B 332,12 

γνῶσιν προηγήσασϑαι Β 290,20 

αὐτῶν γν. Β 308,17.19 γνῶσιν λαμ- 

βάνειν, αἱρεῖν τινος Β 12,20 18,28 215,4 

τὴν πρώτην γν. αὐτῶν αἱροῦντες B 17,26 

plur. 

διὰ τῆς 

τῶν ἀρχῶν 

ἄνευ 

τὸν ἐν ἡμῖν τῆς 

HY. ἡυιϊν 

χατὰ 

ἡ περὶ 

εἰς γνῶσιν ἡμῖν ἐρχόμενα Β 15,22 

A 2,18 ἀποδειχτιχαί (coni. ἐπιστῆμαι) 

Β 429,26 τῶν ἀρχῶν Β 433,17 

γνωστιχός. τῶν γν. τῆς Ψυχῆς μορίων 

A 2,12.18 yv. δυνάμεις A 32,17 354, 

17 sq. ἕξεις B 436,14 αἴσϑησις B 213,24 
τὸ γνωστιχώτερον (coni. ἀχριβέστερον) 

B 436,18 

γοῦν excipit orationem post parenthesin 

B 335,21 388,7 in apodosi B 418,23 

i. q. οὖν B 338,33 339,10 saepe in seq. 

γραμματιχός A 21,17.18 191,26sq. 274,1 

Β 351,9 354,4.5 τὰ yp. B 265,20 ὁ yp. 

A 24,17 (opp. φιλόσοφος) 25,10 275,27 

B 240,10 ἡ yp. (ἀρχὴν ἔχει τὰ στοιχεῖα) 

A 24,13 131,11. 12 

γραμμή A 66,33 sq. 67,1 84,28 190,7 sq. 246,7 

B 36,13 59,27 62,26 74,25sq. 269,11 274, 
26 275,2 302,18 304,1 390,19 391,9 392, 

29 sq. al. ὃν λόγον ἔχει τὸ σημεῖον πρὸς τὴν 

γρ.. τοῦτον τὸν λόγον ἔχει γρ. πρὸς ἐπιφάνειαν 

A 480,9 sq. πᾶσα yp. 7 χαμπύλη ἐστὶν ἣ 

εὐϑεῖα Β 67,14sq. def. Β 60,24sq. 120,21 

123,28 314,18 344,23. 24 

περιφερής, ἑλιχοειδής, χαμπύλη B 9,16. 

11 60,24.25 61,8 sq. 124,1 401,6 sq. 

91 sq. opp. syjpa B 63,1.2 265,25 

def. edteta, 



404 γράφειν 

ἁπλῶς opp. ἐν ὄψει Β 100,18. 21 

πάσης ὕλης Β 300,10 ποτέρα καλλίστη, 

ἡ εὐθεῖα ἢ ἡ περιφέρεια Β 146,9 

ἄνευ 

γράφειν ὀξύρυγχον ἢ στρογγύλον χαραχτῆρα 

opp. ἁπλῶς yp. A ὅ.9.10. Β 1,18 ἐπ᾿ 

εὐθείας A 65,21 geom. A 352,11 454,4 

B 103,20 111,24 sq. 180,17 155,31 παντὶ 

κέντρῳ χαὶ διαστήματι χύχλον B 35,25 

129,7 --- περί τινος Β 102,28 331,29 

Ἰραφή A ὅ1,24.34ᾳ. 226,5 293,2.9.17 

B 107,17.19.20 108,6 ἡ λέγουσα A 58,23 

B 107,27 geom. B 104,1 

Ἱραφιχός (σφάλμα) A 145,6 261,27 

γρυπός def. B 67,27 

γρυπότης B 67,23 

γυμνάζειν τὸν λόγον Α 41,14 109,21 208,21 

966,4 289,5 299,22 304,11 340,3 381,10 

B 50,22 230,11 244,12 250,21 254,16 

313,19 339,19 388,27 415,19 τὰ λεγόμενα 

A 75,12 τὰς ὑποϑέσεις A 261,24. 25 

γυμνασία πραγμάτων (coni. χρῆσις) A 9,8 

γυμναστική B 74,16 

γυμνὸς τῆς χρήσεως A 9,7 

γυνή (opp. παρϑένος) A 50,16. 17 sq. 321, 

28 Sq. 

τυψεμπλαστιχός (τέχνη) Β 382,16 

ibid. 19. 20 

γωνία (ἡμικυχλίου) A 294,1 sq. 332,18 sq. 

(ἀπλῶς) B 8,28 13,16 sq. 17,18 sq. 

78,7 79,21 80,18 113,6 sq. 116,12 sq. 

126,18. 19 182,24.25 191,15 302,18. 20 

303,2 428,11.12 al. def. B 401,21 sq. 

ἡ ὑπὸ γαβ B 9,22 sq. 118,9 τὰ ὑπὸ 

τὰ Mo 

μείζονος γ. ὁρώμενα Β 178,22 sq. ὀρϑή. 

ὀξεῖα, ἀμβλεῖα, ἐκτός, ἐντός, ἐφεξῆς, πρὸς 

τῇ βάσει, ὑπὸ τὴν βάσιν ν-. h. Υ. 

Δαχτυλιαῖος Β 198,9 

δαχτυλοδεικτεῖν Β 859,10 

δάκτυλος A 15,27 

dav 1. 6. δὴ ἄν Y. δή 

δανείζειν med. Β 338,15 

δάνειον Β 380,30 

δάνος Β 880,90 

δέ, οὕτω δέ in apodosi Β 222,12 267,10 

268,16 274,27 326,10 327,9. 14 

δεῖ. A 9,22 sq. 329,34 sq. (ἔνεστιν ἐν τῷ δεῖ 

ἡ εὐϑεῖα) 334,11 πολλοῦ ye Get) B 313,16 

πρός τι A 62,2. 4 (grt) τινὸς δέον 

I INDEX 

A 384,11 415,24.26 424.8 425,1. 4. 28 

428,10. 21.23 429,29 430,6 451,22 452.5. 
19.30 453,6.29 B,184,14 γρόνος δέων def. 

A 342,10 sq. δεόντως A 10,5 ἐδέετο 

A 11,14 δέεται B 24,10 31,2 128,22 
εἰς A 275,19 211,8 τὸ δειχϑῆναι δεόμενον 

Β 299,26 
δειχνύναι A 160,,2ΏὨ. i. 4. 

B 184,14 sq. al. πᾶν τὸ δειχνύμενον 7 

δειχτικῶς δείχνυται. .. ἢ ἐξ ὑποθέσεως 

A 241,8.5 πᾶς 6 δειχνύων δι᾿ ἑνὸς τῶν 

τριῶν σχημάτων δείχνυσι Α 488,20 διὰ 

τοῦ ἀδυνάτου A 209,10 224,13 234,18 

opp. δι᾽, ἐπ᾿ εὐθείας A 236,24 B 16, 

22.24 294.2 sq. δειχτιχῶς A 297,27 sq. 

440,22 sq. δείκνυσθαι δι᾿ ἑαυτῶν A 115, 
33 181,9. 13.29 αὐτόϑεν B 297,12 τὸ 
ἀδύνατον A 205,28 211,17 κύχλῳ, δι᾽ 

ἀλλήλων A 414,9 415,20 sq. ὅπερ ἔδει 

δεῖξαι A 57,12 174,8 Β 15,19 al. περί 

τινος (fort. διδάξας) A 424,30 εἰ A 105,19 

2924.11 236,34 c. infin. A 69,30 128, 

14.18 209,31 223,13 148,19 166,28 445,5 

447,11 448,14 B 230,8 348,2 349,14 

391,25 408,33 409,5 426,16 al. 

δειχτιχός A 166,3 161,9 logice τινός 

A 454,3 ἡ ὃ. δεῖξις opp. ἡ δι᾿ ἀδυνάτου" 

A 299,11.12 489,17 sq. 1. 4. ἐπ᾿ εὐϑείας 

B 297,11 τὰ ὃ. A 440,13.14 451,20 

δειχτιχῶς A 115,383 457,13 

opp. δι᾿ ἀδυνάτου A 297,27sq. 440,22 sq. 

δειλία opp. ἡ ϑρασύτης B 356,17 

δεῖνα A 316,12 sq. B 5,28 21,11 52,21 

285,13 
δεινός. πάνυ δεινῶς A 12,26 

δεῖξις ᾿Δριστοτελιχή A 118,16 τελεία A 250,4 
χαϑολιχωτέρα A 381,11 τοὺς τρόπους 

τῶν 6. A 200,18 cf. 297,26 διὰ (τοῦ) 

ἀδυνάτου A 121,5 123,27 209,8.11 212,2 

215,20.27 223,17al. opp. δι᾿ ἀντιστροφῆς 
A 264,21 εἰς τὸ ἀδύνατον A 91,31 

210,19 τοῦ ἀδυνάτου A 124,31 189,8.13 

διὰ τῆς ἀδυνάτου ὃ. A 163,24 

A 125,16. 17. 19 
εἰς ἄτοπον ἀπαγωγή) A127,5 κατ᾽ εὐϑεῖαν 
opp. δι᾽ ἀντιστροφῆς A 164,23.25 ἐπ᾽ 
εὐθείας A 439,26 opp. δι ἀδυνάτου 

B 19,10 271,7 sq. 291,10 sq. 297,11.12 
ποία ὃ. κρείττων χαὶ μᾶλλον πρέπουσα τῇ 

ἀποδειχνόναι 

δειχνύναι 

εἰς ἄτοπον 

διὰ τῶν ὅρων (Opp. 7 

ἐπιστήμῃ (ἡἣ κχαϑόλου, ἡ μερική, ἡ κατα- 

φατιχή, ἡ ἀποφατική) Β 211,4 sq. δι 
5 



VERBORUM 

ἐπαγωγῆς Β 49,20 διὰ παραδειγμάτων 

A 185,30 διὰ τῶν γνωριμωτέρων A 187,18 

διὰ σημείου A 483,7 

B 234,13 ἀναλυτιχαί i. 4ᾳ. ἀποδειχτικαί 

B 256,26 251.2 διαλεχτιχαί B 265,16 

κύχλῳ (coni. διάλληλος) A 414,10 sq. 

B 395,13 sq. 

dexds B 47,29 67,20 69,24 112,10 225,24 

δεχτιχός τινος B67,20sq. vod καὶ extort 

A 12,28 17,5 18,26 74,10—12 B 44 

29 sq. 51,24.25 54,18 57,9. 10 71,15 sq. 

133,13. 14 159,11 sq. 164,26 237,12 239, 

20 351,7. 14 352,31 407,25. 27 al. προσ- 

διορισμοῦ A 25,24 

245,31 τῶν ἐναντίων B 370,23 

nat ὑγιείας A 328,27 

3,22. 23 68,6 

μένου A 376,15 χρωμάτων ibid. 18 
δένδρον Β 423,3 sq. 425,26 sq. 

δέρμα B 5,16 

δεσμεύειν. πρὶν δεσμευϑῇ ἡ Ψυχὴ τῷ σώ- 

ματι A 468,1. ὃ 

ἀπὸ τῶν ὁρισμῶν 

τῶν ἀντιχειμένων A 

νόσου 

ὄψεως χαὶ τυφλό- 
τητὸς Β τοῦ χατηγορου- 

δεύτερος. τὰ ὃ. B 120,10 254,27.30 955,7.28.. 
κατὰ τὰ ὃ. B1G9,7.8 (vy. μέτρον) ὃ. ἀριϑιλοί 

B 397,32 54. δεύτερον adv. (opp. πρότερον) 

A 4,34 1. q. δίς (opp. ἅπαξ) A 87,3. 5 

δευτέρως B 72,18 402,19 403,26. 27 

δέχεσθαι ἐχ τῆς αἰσϑήσεως et sim. A 2,7. 

22 Sq. τὸ μηδέτερον τούτων (τῶν ἀντι- 

ἈΠ 245,32 “ ὡς 
interpretari A 18,0  assentiri B 6,22 

in apodosi post εἰ A 223,24 B 106,19 

οὕτω δή post ὥσπερ A 29,20 146,2 

212,11 B 66,3 214,29 219.27 237,96 

273,13 332,21 λέγω, φημὶ δή A 14,4 

16,30 18,4 149,7 152,1 al. B 1,5.7 4,6 

7,22 8,12 10,14 13,9 14,23 32,3 al. ἀλλὰ 

δή A 125,6 209,20 B 214,33 δὴ οὖν 

B 4,16 279,11 ὃάν i.e. δὴ ἄν A 47,16 

(v. Add. et Corr.) B 156,22 307,3 

δηλαδή A 7,24 B 388,16 

δηλητήριος (φάρμακον) B 2,9 

χειμένων) δεγόμενον μ BEY 9! evo 

> 
on 

δῆλος. ἐπὶ τοῦ ὃ. οὐ πάντως ἀνάγχη χαὶ τὰς 

προτάσεις δήλας εἶναι A 255,11 34. δηλονότι 
seilicet A 3,33 13,3 B 39,12 51,12 52,29 ἃ]. 

δήλωσις Β 367,9 

δηλωτιχός τινὸς A 346,21 B 358,18 

362,23. 24 372,12 815,9 419,4. 14. 20al. 

Β 243,25 pass. Β 812,1 

δημιουργικὸς νοῦς 249,05 λόγος ibid. 

10.14 ef. vs. 1) 243,5. 14. 22,24 

Comment. Arist. XIII 3, Philop. in Anal. Post. 

δημιουργεῖν 

465 

δημιουργός Β 215,2 λόγος ibid. 1 (?) 

δημώδης μουσιχή Β 180,1 

δήπου A 14.10.28 142,12 174,8 297,22 
298,24. 35 al. B 42,14 43,15 185,14 
202,33 al. 

δήπουϑεν B 46,14 

διά, ἡ “Ord” πρόϑεσις πολλάκις αἰτίαν δηλοῖ 
35,18.28 διὰ to Ὁ: inf. i. ἢ: 

τοῦ B 22,11 301,24 

διαβάλλειν pass. B 6,1 

διαβήτης geom. B 128,11 

διαβιβάζειν logice A 241,19 

διαγινώσχειν A 13,17 B 249,20 

διάγραμμα A 148,11 177,19 178,19 181,6 

273,27 274,7 282,23 285,19 371,12 

319,3. 13.29 375,9 472,7.18 B 333,27 
> , 
οιαγώνιος. 

Ν - 

οιαίρειν 

“ 
ενεχα 

αἱ 6. opp. αἱ ὑπάλληλοι προτά- 

σεις A 3734 ἡ ὃ. i. 4. ἡ διάμετρος B 
14,26 15,3 104,52 

διάδηλος B 332,20 

διαδιδόναι pass. (τὴν τοῦ φωτὸς ἐνέργειαν) 

B 309,10 

διαδοχή. κατὰ διαδοχήν B 421,6 

διαζευχτιχὸς σύνδεσμος (opp. παραδια- 

ζευχτιχός) A 17,24 18,23 245,3 B 171,11 

ὁ ἐκ διαζευχτιχοῦ (τέταρτος. πέμπτος τρύπος 

ὑποϑετιχός) A 245,33. 84 

A 17,29 18,6.8 
διάζευξις opp. 244, 5.28 

expl. ibid. 36 διάζευξιν 

ὑποϑετικῶν συλλογισμῶν A 245.4 

διάϑεσις A 80,31 sq. Β 30,18. dist. ἕξις, 

ποιότης A 288,19 τῆς Φυχῆς A 341,16 

ἐν τῇ bvyy B 131,9 

ἄγνοια (opp. 

B 150,21 sq. 

διαιρεῖν εἰς geom. B 3776 pass. τῇ στιγμῇ 

B 392,29 arithm. B397,33sq. δίχα BGI 

16.17 τὰ σιτία B 382,35 dist. ἀφαιρού- 

μενον, Opp. συντιϑέμενον A 26,10 sq. 

logice A 4,5 20,7 (συντόμως) 207,16 

πραγματωδῶς) 246,11.13. B 55,7 152, 

15 108,4. 191,18 200,14 235,25 288,11 

320,15 (ἀχριβέστερον) 332.6 διχῇ, δίχα 

B 151,1 236,5 τὸ ἀληϑὲς χαὶ τὸ ψεῦδος 

A 909,19 378,36. 81 819,8 436,6 sq. Β 

33,25 66,1 190,7 140,21 328,10 χατά τι 

A 41,27 B 392,31 τινός Β 320,71 ἐχ 

A 319,27 τὸ ἀληϑὲς ἐκ τοῦ Ψεύδους B 34,2 

307 9,25 14,3 18,13 ad 1B 307,9 cic as 

19,29 260,1 273,2 307,17 311,6. 7 318, 

30 

διαζευχτιχῶς 

ἀχολουϑία A 

τῶν χατὰ 

ἡ κατὰ διάϑεσιν 

i κατὰ ἀπόφασιν) expl. 

3 



400 διαίρεσις 

2.8]. B 33,14 33,19 36,14 55,8 71,18 

121,6.10 192.7 1945 224,22 269,13 

275,18. 19 320,13 324,1 sq. (προσεχῶς) 

351,25 352,18 392,34 394,24 401,2 sq.al. 
εὐχερέστερον TO διελεῖν εἰς μεγάλα μόρια ἣ TO 

med. B 152, 

(εἰς) 

εἰς μιχρότερα A 318,28 sy. 

10 διαιρετός §=coni. μεμερισμένος 

B 390,24.33 ἐπ᾽ ἄπειρον Β΄ 225,29 

269,16 393,34 594.6 τὸ 6. Β 260,15 

396,15 sq. 357,30 — διαιρῆσαι B 337,18 

002,23 401,29 410,21 411,19. 21 

διαίρεσις geometr. B 392,30 τοῦ βιβλίου 

A 5,25 opp. non πρόσϑεσις sed σύνϑεσις 

A 26,2 sq. logice A 41,26 (ποικιλωτέρα) 

69,2. 13.22.29 147,7 242,22 (τῶν γενῶν) 

312,25 B 36,6 64,13 65,9 127,21 129,25 

191,11 194,18 235,12 323,29 351,24 sq. 

393,2 402,22 sq. τὴν λέγουσαν A 890,9 

τῇ ὃ: ἀπεῖρα, Ὁ ANG tere 

B 225,32 opp. σύστασις A 18.18 opp. 

ἀνάλυσις Β 09,0. plur. opp. ἀνατομαί 

B 417,6 sq. τὸ χρήσιμον τῆς ὃ: B 

405,9. 170: τέλχλιπῆς, A 28,80 ef. 7,12 
ἀνελλιπής A 29,3 ὑγιήῆς A 245,10 ὃ. 

ποιεῖσθαι A 1,17 (μετὰ ἀποφάσεως) 245, 

20.25 276,11 483,12, B 29,17 34,8 

98,20 125,7 194,10 (ποιεῖν) B 224,15 al. 

ἀπό τινος A 43,20 69,15 εἰς (ta κεφάλαια) 

Ἂ 1:9 2518 30ssa sabe Osi 

A 19,6 41,33 308,22 

μανϑάνειν, λαμβάνειν sim. A 1,14 43,7 

95,27 sq. 240,32 sq. 243,11 398,20 

402,27 B 249,27 353,21 409,0. 1 διὰ 

(τῆς) ὃ. δειχνύειν, συλλογίζεσϑαι A 43,14 

Β 849,0. 7. 217. 28 850,1 sq. 

ρεσιν τὴν ὑπόϑεσιν προάγειν, ποιεῖσθαι 

A 245,6.9 προϊέναι A 311,11 xad 

ἑχάστην ὃ. ibid. 8 τὰ ἀπὸ τῆς ὃ. ibid. 

12 τὴν ἐν ὃ. ὑπόϑεσιν expl. A 244,36 

i. q. διαφορά A 466,12 

διαιρετικός logice A 19,12 

ἄπειρον 

“ATH τι 

ἀπό, ἐκ διαιρέσεως 

χατὰ διαί- 

> 

ΟΣ ' Z 
διαφοραί Opp. 

συστατιχαί A 17,30 sq. μέϑοδος A 307, 

2 sq. 309,13 310,11 314,11 B 349, 
4 sq. 355,7 357,18.19 συλλογισμός 

B 357,21 
» ~ eae ~ “Ls ey 
ὄργανον τῆς διαλεχτιχῆς ibid. 7 Ρ | ] 

ἡ 6. opp. ἀποδειχτιχή A 307,6 

μυκρὸν 

νόριον τῆς μεϑόδου τῆς συλλογιστιχῆς, 
μόριον βραχὺ τῆς ἀποδειχτιχῆς ibid. 33, 

30 cf. 313,11 sq. B 350,4 6 6. B 353, 
24 διαιρετιχῶς ἀχούειν A 19,5 

ρεσϑαι A 240,10 

I INDEX 

dtaitypa χρονιχόν B 421,32 

διαχεῖσϑαι (χοειττόνως ἢ χατὰ ἀπόδειξιν) 

Β 40,4 191,21 

διαχοπή B 396,17 

διακόπτειν λόγον A 39,382 τὸ 

διαχοπέν A 165,6 

dtaxptvery A 3,9.26 32,7.8 42,925.27 

B 129,27 131,21 310,15 ttwvds A 18,1 

B 131,23 148,1 252,6 ἀπό τινος B 2,26.28 

127,16.17 130,10. 11 321,19 sq. χατά τι 

B 162,14 406,10 τινί A 246,10 B 78, 
14.15 79,15 

διάκρισις A 300,26 B 127,19 130,10 186,9 

τινὸς. πρός te A 399,18 B 133,8 εἰς, 

πρὸς ὃ. A 18,10. 15.14 32,28. 30 42,29 

, 
ὑπάρχον 

διαχριτιχὸς ὄψεως Β 250,23 342,20. 21 
506,12 χανών Β 80,2 

γνωστιχή A 354,17 sq. ἐπιστήμη Β 214,4 

διαλαμβάνειν τι ἀπό Β 218,16 ἀντί Α 

474,3 --- περί τινος A 1,13 4,28 5,2 

10,11. 12 20,10 23,20. 28 44,29 53,7 
79,0. 8 al. B 7,17. 18 20,12 105,9. 124, 

16.21 198,9 331,3 sq. 373,11 390,83 
ὅταν... διαληνώμεϑα A 163,17 

διαλέγεσθαι B 59,238.24 60,5 sq. 208,7 

804,27 404,13 ἀληϑῶς B 141,14 ἐξ 
ἐνδόξων B 142,10 

δύναμις coni. 

χαλῶς, χαχῶς τινί, 

πρός tia B 140. sq.  mept τινος 

A 4,33 10,6.7 11,2 22,5.15 80,24 

40) 1. 12.:28,.. 45,3: 10> 52,11.54.-31 sq. 

146,25 al. B 7,4 12,14 42,7 117,22 

119,16 142,10 143,2 146,18 182,5. 7 al. 
διάλειμμα A 152,15 

διαλείπειν A 152,12 

διαλεκχτιχὸς συλλογισμός (dist. ἀποδειχτικός, 

σοφιστιχός) 2520) 4 ὃς. Ὁ sq- 

(ἐν ταῖς συνουσίαις τῷ ὃ. γρώμεϑα μόνῳ) 

21.22 5,13 B 2,3 sq. 5,5.6 30,2 162, 

15. 16.33 sq. 165,4 207,28 208,27 sq. 

211,1 218,12 sq. 269,26. 91 270,4 331, 

3l πρότασις A 21,24 (def.) 22,23 sq. 

28,22 sq. 280,14 (ἔνδοξοι ἣ ἐκ συμβεβη- 

κότων) Β 164,24 210,32 (coni. 

Gor) 925,0. ἡ ἐρώτησις (dist. πυσματιχή) 

A 22,31 sq. ἀπόχρισις A 23,10 δείξεις 

B 265,16 ὅροι B 265,14 μέσοι B 208,26 

ἐπιχειρήματα B 345,28 τὰ ὃ. προβλήματα 

(τέσσαρα) B 409,21 ἡἣ ὃ. πραγματεία 

(coni. λογική) Α 0,19,30. μέϑοδος A 33,18 

μέϑοδοι, συνουσίαι B 154,16. 18 155,17 

expl; A 

voy 
Evoo- 
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156,4 158,17 — ἡ διαλεχτιχὴ αὐτὴ ual? 

᾿αὑτὴν χωρὶς ὕλης καὶ πραγμάτων opp. ἐν 

χρήσει καὶ γυμνασίᾳ πραγμάτων A 9,5 sq. 

παρὰ τῷ [΄λάτωνι ibid. 17 dist ἡ ἀπο- 

δειχτιχή, ἡ σοφιστική A 86,5 sq. τὸ δὲ 
δεύτερον (σχῆμα) τῇ διαλεχτιχῇ (ἔοιχε) 

1014. 8 

φίαν τὰ πάντα ἀποδειχνύναι πειρᾶται Β 

102,8 οἵ, 115,5 141,5 142,26 148,1 sq. 

145,1.9. 10 155,18 ἐξ ἐνδόξων διαλέγε- 

tat B 142,10 218,15. 16 ὁμωνύμοις οὐδὲ 

ἡ ὃ. ἀπροσδιορίστως χρήσεται B 134,29. 30 

αἱ μὲν ὃ. (fort. διαλέξεις) πολλὰ χαὶ τῶν 

χατὰ συμβεβηκὸς λαμβάνουσι Β 164,2 

— ὃ 6. (opp. ὁ 

ἀποδειχτιχός) οὐ πάντως τἀληϑ λαμβάνει 

τὴν πρώτην μιμουμένη φιλοσο- 

ὄργανα τῆς ὃ. A 307,7 

ἀλλὰ τὰ δοχοῦντα τοῖς προσδιαλεγομένοις 

A 21,27 πὴ 95.159: 25 

μορίων τῆς ἀντιφάσεως χατασχευάζει B 

144,9 sq. ef. 53,2 sq. 

διαπορεῖσϑαι B 345,29 

τινὰ πράγματα ἔχουσιν B 155,2 ef. 140, 

24 142,11 — διαλεχτιχῶς συλλογίζεσϑαι 

A 280,22 B 218,12.15 συνάγειν B 208, 

Ct 

δειχνύναι (coni. χοινοτέρως) B 345,27 

) 

ἑχάτερον τῶν 

ἴδιον τοῦ ὃ. ἐστι τὸ 

οὐ περὶ ὡρισμένα 

τὴν πίστιν ποιήσασϑαι A 514,14 

ov ιάλεχτος. ἐν ταῖς πρὸς ἀλλήλους 6. (coni, 

ταῖς χοιναῖς συνουσίαις) A 2.30 

διάλεξις Β 416,27 plur. B 154,23 158, 

25.27 409,24 416,23 

διαλιμπάνειν intrans. A 153,2 

200.14 

διαλλάττεσθαι τῷ χρόνῳ 

διαλλάττειν i. 6. 

255,10 948,0 

B 386,18. 19 

διάλληλος δεῖξις A 49,11. 13 sq. (coni. 

κύχλῳ) 414,10 sq. B 423,29 431,1 

διάλογος plur. (Platonis) A 6,17 

διαλεχτιχοὶ συλλογισμοί B 164,21 
διαλύειν B 422,21.24 πόλεμον B 436,25 

gramm. εἰς A 25,1 30,18 
διάλυσις τοῦ σώματος εἰς τὸ μὴ ὄν B 28,14 
διάμετρος A 952,11 sq. B 9,20.21 14,24 54. 

103,20 118,5 sq. 124,25 302,23 303, 
343,15 sq. 377,5 τῇ πλευρᾷ ἀσύμμετρός 
ἐστι A 251,16 sq. 245,2.27 sq. 801,20 sa. 
315,25 sq. 359,7.24 B 16,22 26,26 
124,18 144,2 316,6 319,15 329,14 sq. 
τὸ ἀπὸ τῆς ὃ. (τετράγωνον) B 27,1 sq. 

διαφέρειν A 

iiss (Qs 

κατὰ διάμετρόν τινι γίνεσϑαι, εἶναι B 31,28 
92,24 sq. 167,23 sq. 

. - oO oF 

διαμορφοῦν B 383,33 

διάστημα 401 

διανοητιχκός. τὸ συλλογιζόμενον τῆς Ψυχῆς 
μόριον τὸ 6. ἐστιν A 32,16 ὃ, δύναμις 
ibid. 22.23 γνῶσις Β 5,8 sq. (etymol. 
ibid. 10) 12,8 sq. 

διανοητός B 414,30 οὐσίαι B 338,32 
διάνοια dist. νοῦς, δόξα (λογιχαὶ δυνάμεις) opp. 

φαντασία, αἴσϑησις (ἄλογοι 6.) A 32,18 ef. 

1.1954. τῶν γνωστιχῶν τῆς Ψυχῆς μορίων 

μόνην τὴν ὃ. συλλογίζεσϑαι A 3,12.19 ef. 

3,28. 34 4,4 B 324,12 331,12.30 opp. 

αἴσϑησις B 215,15 335,12 (χατὰ διάνοιαν 

ἐνεργεῖν) 414,31 συμπέρασμα διανοίας 1. 6. ἡ 
δόξα A 2,11 τῇ δόξῃ συμπλαχεῖσα ibid. 28 
τῇ φαντασίᾳ συμπλαχεῖσα ibid. 33 8,2. 4 
ἐχ 0. λαμβάνειν Α 4,4 τῇ ὃ. (coni. τῷ 
λόγῳ) ϑεωρεῖν Α 9,0 ἐν τοῖς χατὰ διάνοιαν 
(γινομένοις) i. 4. ἐν τοῖς χατὰ τέχνην γ. 
Β 380,23 τὴν ἡμετέραν ὃ. 
A 904,14 λόγοι διανοίας κενοί Β 242,16 
Ψιλὸν διανοίας ἀνάπλασμα B 800,9 — 

τεχν ὥσαι 

τινός A 325,16.17 τῶν ῥητῶν, τῆς λέξεως 
sim. A 155,7 894,20 B 48,8 75,7 79,12 
127,20 196,10 302,24 cf. 41,5 κατ᾽ 
ἄλλην μὲν 6... . χατὰ ἄλλην δέ A 264,30 

διανύειν Β 5.10 

διαπίπτειν logice opp. σώζειν τὴν ἀντι- 
στροφήν A 79,20 

διαπορεῖν περί τινος B 341,13 med. B 345,29 
τὰ διηπορημένα A 44,10 

διαπορητικὰ ἐπιχειρήματα expl. B 345, 
8 διαπορητιχῶς δειχνύναι coni. δια- 
λεχτιχῶς καὶ χοινοτέρως ibid. 27 

διαρϑροῦν A 13,9 Β 166,1 327,28 τὸν 
λόγον et sim. B 98,30 122.96 150,20 
208,1 διηρϑρωμένως B 193,5 

διαρρηγνύναι pass. B 381,10 
διαρρήδην B 948,1 

διασαφεῖν Β 437,9.15 

διασκχέπτεσϑαι A 8.17 

διασπᾶν ἀπό Β 158,92 

διασπείρειν pass. Β 480,25 

διάστασις Β 108,8. 9 

Β214,7 πρώτην, τὴν κατὰ μῆχος μόνην 
A 60,84.85 μιᾷ ὃ. λείπεσϑαι Β 914,9 

διαστατὸς ἐφ᾽ ἕν, ἐπὶ δύο Β 60,28 120,22 
124,1 314,19 τριχῇ Β 131,13 

διαστέλλειν distinguere B 93,11 122,21 

διάστημα B 35,24 113,22.33 128,11 129,7 
130,7 182,25 354,11 361,18 τριῶν ἡμερῶν 

B 434,25 i. q. γραμμή A 66,36 84,28 

i. q. πρότασις A 67,10 84,25 190,5 sq. 264,31 

805 

τὰς τρεῖς ὃ. Α 8,26 



408 διαστρέφειν 

διαστρέφειν. διεστραμμένως B 151,15 

διασύρειν Β 402,24 403,9 407,52 408,1 

διατάττειν pass. A 289,21 332,53 ἐκ τῆς 

τ νης B 385,20 med. Β 42,8..9. 11 

διατρίβειν περί te A 86,11 

διατυποῦν pass. ἐν τῇ ψυχῇ B 155,14 

διαφανής (σῶμα) B 309,9 

διαφέρειν ἐπὶ τὸ χρεῖττον, χεῖρον A 13,17 

opp. κοινωνεῖν A 40,02 sq. 

64,18 sq. πρός τι A 290,0: 10. 11 

διαφέρει A 29,18.19 οὐδέν, od, τί διαφέρει 

A 228,25 290,31 827,4 339,26 440,15 

B 14,7 161,20 197,28 198,4 227,10 

πρός tt A 60,6 275,12 B 165,24 

Ὁ δον A 65,82 

“ATH τι 

> 
οια- 

διαφεύγειν τὴν ἀπόφασιν A 47,16. 11 

διαφϑείρειν pass. μάχην B 436,29. 30 

διαφορά plur. A.5,4 opp. κοινωνία A 41,2 

904,16 def. A 19,22 sq. 35 sq. 

dist. γένος, εἶδος A 14,34 17,2 398,8 

B 35,14 249,12 251,15 (v. γένος) τὰ γένη 

διαιροῦνται. . - διὰ μέσων τῶν ὃ. B403,1 

h τοῦ γένους διαίρεσις χατὰ τὰς οἰχείας 

γίνεται ὃ. A 308,22 sq. 

γένος εἰς τὰς οἰκείας ὃ. A 311,7.8 ἔνϑα 

διαιροῦντες ἀεὶ τὸ 

πλείους αἱ ὃ., ὁ ἀριϑμὸς τοῦ ὑποχειμένου 

συστέλλεται A 100,29 ef. B 350,10 sq. 

SOMO ἐν τῷ ἐστι 

γοροῦνται, ἀλλὰ αὐταὶ zat? ἑαυτὰς λαμβα- 

400,28. 24 409,13 
συνειλημμέναι τῷ γένει 1. 4. ἀνώνυμα γένη 

B 400,26 sq. 409,15.10 

vopeva B 406,23 

32,27 sq. 808,23 
Opp. διαιρετιχαί 

ὁποῖόν τί κατη- 

νόμεναι B opp. 

τὰ τῆς ὃ. σημαι- 

συστατιχαί A 13,12 

311,8 B 349,6 400,22 

A 17,29 sq.  xpettzwv, 

χείρων, τιμιωτέρα A 13,21.23.25 ἐνδέχεται 

τὰς ἀντιδιῃρημένας τῶν ὃ. ἐν τῷ 
αἱ μὰς ὃ, ἐν 

ef. 408,0 410, 

θεωρεῖσθαι A 15,33 

τῷ γένει εἰσίν A 17,27 ὁ 

22 sq. εἰδικώταται A ee 3 sq.719,14 sq. 

τελευταῖαι ibid. 13 def. Β 411,1. 29 

412,1. οὐσιῴδης A 17,18 310,23 Β 406, 

25 sq. coni. εἰδιχαί opp. ὑλικαὶ zat χατὰ 

συμβεβηχός Β 352,17.18 αἱ 

κείμεναι ὃ, μεριχεύουσι τὰς πρώτας κειμένας 

Β 403,27 προσεχής B 404,26 sq. 

μάτων διαφορὰ τῶν πραγμάτων τῶν αὐτῶν 

ὄντων A 60,24 22 

πρός ἀλλήλας B291,8 διαφορὰς ἡ λαμβάνειν 

éx A 12,18 

440,15 

δευτέρως 

ὀνο- 

τινὸς πρός τι A 236, ive 

τὴν ὃ. ποιεῖσθαι ἀπό A 

αὐτῷ 

I INDEX 

διάφορος (εἴδη) A 18,11.14 (γραφή) 57,24 

(στοιχεῖα) B 294,28 (opp. χοινός) 296, 

97 304,11. 12.29 313,2 sq. τῷ γένει 

B 314,12 τὸ ὃ. πρὸς ἑαυτό Β 357,29 

διαχεῖν pass. διὰ τῶν τοῦ σώματος πόρων 

Β 420,4 

διάχυσις A 341,16 

διαχώρημα plur. medic. B 385,16 
διδασκαλία. (γεωμετρική) A 10,28 42,54 (tov 

φιλοσόφων) 51,23 187,22 sq. 352,15 B 

81,12 191,3.8 ὁ τρόπος τῆς ὃ. B 3,14 opp. 

μάϑησις B4,16 sq. 12,6 sq. 20,5 433,26 det. 

B 4,91 εἰς 6. A 11,8.9 πρὴς 
B 141,17 διὰ τὴν ciel τῆς ὃ. et sim. 

A 214,29 285,14 352,19 353,12 τῶν 

συλλογισμῶν et sim. A 10,31 39,28 53,3 

154,29 B 66,10 περί τινος A LOM: 13 

11,18 Β 1.1.8 58,5 69,20 81,6 432,31) 

ποιεῖσϑαι A 43,8 902,4 

τινος B 334,8 

τὴν ὃ. 

τὴν ὃ. ἰδίαν περί 

διδασχαλιχός opp. πιστευτιχός (πίστις) 

Bits 

διδάσκαλος B 4,20 34,22 35,22 36,1 37,21 

129,28. 32 » 130.5 354.9 AMESI1Ze9 ὁ 

ἡμέτερος ὃ. A 21,10 B 22308 ὃ ὃ: 

A 334,26 Alexandri i. 6. Σωσιγένης 

A 126,22 τοῦ gthosdgov i. 6. [Πρόκλος 

B 112,1 

διδάσκειν Β 334,2 6 διδάσχων B 12,27 
περί τινος A 4,32 5,11 10,18 se 11 305,29 

315,4 B 1,17 “cwa τὸ A 5,2 

τινος A 6,10 242,15.371,5 ae 14 B 1,19 

B 2,9 5,17 διδαχτός (ἀρετή) 

τινὰ περί 

2.0 pass. 

B 39,20 sq. 

διδόναι ἑαυτὸν εἰς B 5,17 

δόναι Β 341,20 τινί τι tribuere A 29, 

22 202,26 ec. inf. permittere A 47,4 

B 248,24 403,25 dialectice concedere 

A 2.6.16 4,3 56,26 B 94,25 95,1 143, 

12 342,28 (coni. συγχωρῆσαι) 350,2. 22 

ὌΝ Be A 56,30 sq. 171,21 175,8 B 74,1 

2,26 390,21 sq. (διδόαμεν ibid. 22) 

ὅτι A 467,17 (δῴη) 484,3.6 Β 83, 

17.18 εἰς τὸ ληφϑῆναι A 460,10 λόγον 

τῷ ἐρωτῶντι B 146,20 opp. ζητεῖν 

B 7,22 8,22 9,11.sq. 103,12 sq. 111,29 

121,9 (coni. λαμβάνειν) 139,19 361, 

16.17 τὸ δεδομένον opp. τὸ ζητούμενον 

expl. B 7,21 sq. 8,21 sq. ef. 11,18 12,2 

90,11 121,12 sq..124,7 127,38 140,31 

διείργειν logice A 19,20 

i. 4. παραδι- 
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ιεισδύνειν B 420,8 sq. 

ιελέγχειν B 42,9 271,11 

ιεξέρχεσϑαί twa A 34,24 sq. 105,6 399,7 

B 227,25 248,8.14 320,18 τὸ ἀπειρον 

B 255,11 259,0 περί τινος A 300,26 τί 
διαφέρει B. 132,28 

διεξιέναι τὰ χατὰ μέρος et sim. A 34,25 

061,16 393,32 394,2 403,23 

or ῶ» ὦ» 

εξοδιχῶς δειχνύναι B 227,23 

ἔξοδος. ἡ διὰ πάντων τῶν κατὰ μέρος ὃ. A47,2 

tépyectar τὴν . . ἄγουσαν Β 434,28 

ἕχαστον Β 77,26 τὰ ἄπειρα Β 234,26. 80 

διήχειν ἐπὶ, διὰ πάντων B 140,18.25 273,7 

διιστάναι τὰ ἄχρα (opp. συνδεῖν) A 32,11 

(διιστῶντος Opp. συνάγοντος) 256,17 (opp. 

συνάπτειν) 283,4 τὰ ἱκανὰ διαστῆσαι τῷ 

λόγῳ A 129,20 διεστῶτα opp. χοινωνοῦντα 

A 82,10 πολύ B 177,20 τῷ γένει Β 814,8 

δίχαιος A 257,10 sq. 840,4. sq. Β 313, 

τὸ ὃ. τάξεως αἴτιον A 263,26 sq. 264,8 sq. 

διχαιοσύνη A 340,16.17 B 313,8 τοῦ 

κατ᾿ ἀξίαν ἑχάστῳ ἀπονεμητικχή A 344, 
25 sq. opp. φιλία B 333,20 sq. 

διχαιωτήριον. τὰ ἐν Ἅιδου ὃ. A 243,26. 29 

διχαστής A 33,17 ; 

διχαστιχή Bi 74,12 sq. 

Otay. δίχην ὕλης A 44,24 
δίμοιρος B 160,5 

διορίζειν med. th A 18,15 62,3 67,20 

154,7 162,24 185,6 B 66,9 94,13 406,21 

τί ἐστι et sim. B 60,15 63,10 περί τινος 

A 24,27 344,11 Β 240,8 pass. A 214,13 

zata τὸ χαϑόλου A 150,23 ποσὸν διω- 

ρισμένον B 260,15 319,26 sq. opp. συνε- 

Yeo ἊΝ 9:15 2% sq. ΒΒ. 304.229) 911. 
320,14 521,14 

διοσημεῖαι B 331,29 

διότι opp. τὸ ὅτι A 32,21 392,5sq. B 146,29 

166,15 sq. 178,16 299,12 sq. 327,9 sq. 
096,21 sq. al. 

διότιπερ A 94,5 

διπλασιάζειν (τὸν βωμόν, xdBov) B 102, 

15 sq. χατά τι A 12,21 

διπλάσιός τινος Β 15,15 sq. 27,1 

διπλασίων B 108,5 τινός Β 104,3 sq. 

λόγος B 160,15. 16 427,17 music. def. 
B 339,33 

δίπλωσις tod χύβου B 102,21 

δίπους A 171,25 268,8 312,11.12 B 71,16 

110,9 208,6 216,5 304,27 305,2 al. 
δίσχος B 31,24. 25 

δοξαστιχός 469 

δισύλλαβος B 154,26, 27 

διττός (γραφή) A 226,5 (αἱ ἀρχαί) B 321,6 

362,21 al. τὸ ὃ. ὅρου B 155,29 δισσῶς 

λαμβάνειν B 154,18 

διφορεῖν. διὰ τοὺς διφορουμένους συλλο- 

yiopovs exp]. A 33,23. 24 

δίχα τέμνειν B 9,21 13,6.23 15,13 διαιρεῖν 

Β 61,16.17 380,5 ο. gen. A 26,25 44.8 

254,22 265,17.21 B 40,8 194,16 231,27 
(τοῦ σχέψασϑαι) 999,9 

διχῇ διαιρεῖν B 151,1 

διχόϑεν A 53,28 127,4 

διχοτομιία. κατὰ ὃ. διαιρεῖν Β 397,34 808,4 

401,15. 10 

διχότομος B 31,23 

διψῆν B 381,3 

δόγμα B 243,18 sq. 

δοχεῖν. xata τὰ Ἀριστοτέλει δοχοῦντα A 207, 

20 ᾿(πᾶσι) 328,5 

ὄχησις A 325,19 B 192,16 

oxtp.acta B 242,15 
, 
όξα dist. νοῦς, διάνοια, φαντασία, αἴσϑησις A o7 o7 Oo 

1,19sq. ef. 32,18 συμπέρασμά ἐστι διανοίας, 

οὗ συλλογίζεται A 2,11 οὐκ ἀεὶ ἀληϑής ibid. 

82 οἵ. 3,82 Β 825,18. 16. opp. ὁ νοῦς: τὰς 

διαλεχτιχὰς χαὶ ἐνδόξους προτάσεις (αἱρεῖ) 

Β 270,38 opp. ἐπιστήμη Β 321,20 sq. 

ὑπόληψις περὶ τούτων ἃ ὑπάρχειν ἐνδέχεται 
7 
x ᾿ 

zal μὴ ὑπάρχειν Β 322,15 sq. 324,31 

323,12 sq. 326,3 sq. 328,20 sq. ef. 

439,29 ἐπὶ πλέον ἐστὶ καὶ τέχνης καὶ 

φρονήσεως Β 331,26sq. πολλαὶ γὰρ καὶ 

Ψευδεῖς ἐν ἀνθρώποις δόξαι A 2.32 οἵ, 

B 275,11 πᾶσα Ψευδὴς 6. éx φαντασίας 

τὴν ἀρχὴν ἔχει A 3,5 cf. ibid. 16.17 

συμπλεχομένη πρὸς τὴν φαντασίαν ibid. 

18.19 ἄνευ, μετὰ συλλογισμοῦ Β 323, 

3 sq. 324,14 Aristotelis A 128,26 

124.8 ταύτης elvar τῆς ὃ. A 126,22. εἰς 

δόξαν ὁρῶν opp. πρὸς ἀλήϑειαν βλέπων 

A 21.901 χατὰ δόξαν opp. χατ᾽ ἀλήϑειαν 

A 210,21. 27 τὰ xata ὃ. coni. τὰ ὡς 

πὶ τὰ πολὺ ὑπάρχοντα A 280,23 χατὰ 
2 ὧν». te 
δόξαν ἐνεργεῖν (dist. χατὰ διάνοιαν opp. 

κατὰ αἴσϑησιν) Β 414,31 

δοξάζειν A 273,2 464,22 480,13 (ἀνευ, 

μετὰ συλλογισμοῦ, ἐκ παραδόσεως) B 192, 

2.5 194,9 322,20 sq. δοξαστός A 345, 

17.18 opp. ἐπιστητός B 321,20 sq. 

δοξαστιχός. ἡἣ ὃ. δύναμις (τὸ ὅτι μόνον 

οἶδεν. ob μὴν χαὶ τὸ διότι) αἰπί. ἢ νοερά 
? ashe | i tree 



470 δορά 

ἡ διανοητιχή A 92,20. 21 πρότασις Β 821,6 

συλλογισμός i. 4- διαλεχτιχός Β 331,31 

δοξαστιχῶς εἰδέναι, συλλογίζεσθαι (opp. 

ἐπιστημονιχῶς) B 326,9. 14 327,11 

δορά B 382,17 sq. 
δοτιχός. δοτιχή (πτῶσις) 

342,13 343,1 al. B 265,4 
δοῦλος (τοῦ Μένωνος) A 14,22 

δρᾶν εἰς τὰ τῇδε 280,0. 4 

dpacttxds compar. B 420,15. 16 

δροσίζειν B 421,17. 18 

δρυοτόμος A 10,16 
δυάς B 62,5 sq. 117,24 261,15 318,15 

319,25 398,13. 14 def. 401,15. 16 

δύειν. ἀλχὴν δυσάμενος B 436,26 

A 340,12. 80 

δύναμις. πάντα ὅσων ἐστὶ μία 6., ταῦτα τῶν 

αὐτῶν ἐστι ποιητιχά A 358,30 τῆς Ψυχῆς 

B339,9 plur. 323,30 924,15.28 991,4 438, 
25 5η. τὴν ἀκροτάτην B324,0 ἄλογος, λογική, 

διανοητιχή, δοξαστιχή, νοερά v. sub his voc. 

φωνῶν coni. σημασία B 2.1 ἀποφάσεως, 

χαταφάσεως A 55,8.9 150,18 τῶν ὅρων 

A 361,28 362,17 363,29 πράγματος 

B 435,20.21 ἀσώματος B 214,33 φυσιχή 

B 384,29 385,6 
i. q. ἰσοδυναμεῖν A 21,3 59,18 

B 69,5 δυνάμει opp. ἐνεργείᾳ A 17,28 22, 

29 sq. 26,12 sq. 45,9 160,10 242,1 247,7 

255,29 256,5.7 278,26 280,4 460,21 B 8, 

12 18,16 19,17 66,17 68,5 87,31 147,19 
173,15. 19 225,31 258,21 400,7.9 459,4 

ἄνευ ὃ. ἐνεργείᾳ ὄντα B 332,11. 12 

δύνασϑαι opp. ϑέλειν A 472,6 sq. 
zetpeva A 365,11 ταὐτόν idem significare 

A 21,7 825,26 347,28. 33 

σώμεϑα B 113,12 

δυνατός. τὸ ὃ. xal τὸ ἀναγχαῖον zal τὸ 

Ay >) A Ψ ΟΡ y 

τὴν αὐτὴν, ἴσην ὃ. ἔχειν 

ταὐτὸν τῇ ὃ. 

τὰ ἀντι- 

οὐχ ἂν δυνη- 

ἐνδεχόμενον ἀπαρεμφάτοις συντάττονται 

ῥήμασιν A 28,11 ὁ ὃ. (τρόπος) τῷ 

ἐνδεχομένῳ (ἐμπεριέχεται) A 40,3 τὸ 

expl <A 108, 

πὸ ὃ: “al TO 

κυρίως ὃ. A 59,27 

. 81 sq. 169,22 ef. 165,19 
ἐνδεχόμενον φέρεται καὶ ἐπὶ τοῦ ἀναγκαίου 

zal ἐπὶ τοῦ ὑπάρχοντος A 169,6 sq. χατὰ 

τὸ ἀληϑεύειν, κατὰ τὸ ἀναγκαῖον, χατὰ τὸ 

ὑπάρχον ibid. 5. 12 Diodori def. 

ibid. 17sq. Philonis ibid. 19.20 ὀχτὼ 

συζυγιῶν ἐχ τοῦ δυνατοῦ χαὶ ἀδυνάτου 

γινομένων A 108,9 sq. 

τῷ δυνατῷ ἑπόμενον δυνατὸν εἶναι A 165, 

26 169,81 sq. 170,16 173,10 174,25 

πᾶσα ἀνάγχη τὸ 

I INDEX. 

ἐὰν δυνατόν (7 τὸ συμπέρασμα), ἣ τὴν 

μίαν ἣ τὰς ἀμφοτέρας (ἀνάγκη ὁμοίας 

εἶναι) A 255,9 ὃ. συλλογισμοί expl. ibid. 

32 sq. 

δύνειν Β 167,5 sq. 177,81 180,21 sq. 

δυσαπούλωτος compar. B 182,13. 14. 21 

δύσπνοια B 385,18 

δυσπραγεῖν B 413,10 

δυσπραγία B 413,8 

δυσχεραίνειν B 182,23 

δυσχέρεια A 276,25 

δυσχερής A 5,32 11,7 99,19 267,24 316,31 

317,4 sq. 818,4 319,6 333,13 B 162,32 

377,2 378,18 πρὸς χατασχευήν A 268, 

9.21.22 δυσχερῶς A 357,20 

δυσωδία plur. B 378,15 

Edy ὁ. indic. A 266,17 B 246,16 337,21 

340,5 348,24 (fut.) 410,5 422,33 cf. A 

421,19 425,28 ἐὰν ἣ κινῶνται ἢ κάϑηνται 

A 127,29 sim. 72,24 479,29 484.18 ς. 

opt. A 71,15.16 2282 232.7 239,22 

350,24 362,16 465,13 484,5.6 B 10,15 

ἐάν τε... ἐάν te c. coni. A 207,5.6 

ἐᾶν omittere B 352,24 355,10 358,24 al. 

ἔαρ B 596,18 

ἑαυτῶν. ἐλάϑομεν ἑαυτούς A 15,20 sim. 

243,3 407,25 B 420,30 421,11. 14 

δομος. at ἕβδομοι χρίσιμοι B 183,1 

ε 908,21 sq. 326,28 372,18 
β 

ἔβενος A 

Β 252,2 
ἐγγίζειν (τῇ ἀποδείξει) B 108,10 

πρώταις ἀρχαῖς) 284,12.16 286,11 (τῷ νῦν) 

393,9.17 394,14 490,9. 4 

ἐγγίνεσθαι ἡμῖν Β 20,18 τῇ ψυχῇ B 23,24 

ἐν B 484,5.10 
ἐγγράφειν pass. Β 421,7 opp. περιγράφειν: 

ἐν χύχλῳ εὐθύγραμμον B 111.21. 22 sq. 

(def. ibid. 23) 114,15 χύχλον Β 118,26 

ἐγγύϑεν (ὁρώμενα) B 178,21 

ἐγγυμνάζειν pass. τοῖς πιϑανοῖς B 3,4 

© 

“ « 

» 

(tats 

ἐγγὺς γενέσϑαι εἰς τὸ φανερωϑῆναι A 476,14 

ἔγγιον logice A 101,17 ἐγγυτέρω Β 367, 

23. 27 
ἐγείρειν pass. (zdpata) B 581,9. ἐγρηγορέναι 

A 239,34 sq. B 208,8 

ἐγκαλεῖν τινί τι B 294,12. 25 

ἐγχαταγράφειν B 421,4 pass. B 434.8 sq. 

ἐγκατασκευάζειν (προτάσεις) B 288,26 
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ἐγχεῖσϑαι ἐν B 430,10 

ἐγχύχλυος B 157,8 sq. 

μαϑήματα expl. ibid. 2 sq. 

ἔγκυος A 464,7 

ἐγρήγορσις A 131,23 sq. 156,27 sq. 

ἔγχελυς. ταῖς ἐ. τὸ ἄρρεν xat ϑῆλυ οὐχ ἔστι 

ΒΘ δ. 2. 

ἐγχωρεῖν A 165,18 167,351.32 168,18 sq. 

217,13 225,14 259,26 al. B 196,6 

ἑδραιοῦν pass. ἐν τῇ Ψυχῇ B 435,25. 31 
4364 

ἐθέλειν. ἤϑελε yao τὸ καταφατιχὸν ἐξ ἀμφο- | t t [ 

τῷ ὁρισμῷ A 34,7 

τὰ ἐ. λεγόμενα 

τέρων καταφατιχῶν εἶναι A445,11 ν. ϑέλειν 

. ἔϑος ἔχει 6. infin. A 145,11 216,28 

ὡς ἔϑος Α 240,18 

εἰ ὁ. coniunct. A 77,5 84,14 107,31 112,30 

123,9 127,18 182,16 185,10 136,25 175,7 

185,19.21 199,20 390,15 393,30 394,4 al. 

B 54,15 79,5 89,7 103,13 119,19 127,35 

429, 7.9.17. 30 saepe 

zat οὕτως εἴπωμεν A 36,25 sim. B 12,19.20 

351,13 354,22 εἰ ὑπάρχει... εἶτα λάβωμεν 

A 108,26 sim. 278,24 B 204,27. 98 

ce. ind. et opt. B 205,20 240,9 6. opt. 

et ind. fut. B 899,18 ¢. optat. et coni. 

B 264,23. 24 303,9.10 εἰ... 

εἶτα ἐπιφέρωμεν A 166,25—27 

εἰ ἀντιστρέψομεν 

ἐλέγομεν... 
τύχοι τῆς: 

εἰ μή τί γε ὁ. opt. A 456,18. 14 ὁ. coni. 

A 467,23 εἰ μή τίς ye ἄρα 6. coni. 

A 418,19 ἀγνοούντων ἡμῶν εἴγε A 49,30 

εἰδέναι ἐπιστημονιχκῶς A 462,22 463,10 sq. 

ἀκριβῶς ibid. 15 (τῷ) χαϑόλου, χατὰ τὸ 

καϑόλου, χατὰ τὸ μεριχόν B 16,12 sq. 

18,24 19,15.16 δυνάμει ibid. 11 μάλιστα 
def. B 279,28 

τὸ εἰδέναι te χαϑόλου ἀναιροῦσα B 15,27 

ce. inf. Α 8,26 8,34. εἰδέναι χρὴ ὅτι A 8,27 

i τῶν σοφιστῶν (ἀπορία) 

157,28 δεῖ δὲ εἰδέναι ὅτι et sim. A 4,21 

1.15. 15:5 196,24 3925.15 394,25 

399,24 414,9 417,8 436,14 445,4.17 
446,28 450,26 452,18 453,1 454,22 

470,2.8 475,2 B 9,9.28 10,27 13,29 
wal τοῦτο ὀφείλομεν εἰδέναι A 470,29 

istéov ὅτι A 11,19 65,6 66,7 86,1 94,12 

110,4 124,1 174,30 175,9 197,2 212,16 

215,28 240,7 242,18.24 246.5 250,14 
259,14 272,5 334,5 374,12 375,7 404,17 

B 3,13 56,24 60,25 61,2 71,4 76,5 409,21 
εἴδησις B 340,21 

εἰδικός: αἰτία, aittov B 282,29 386,21 sq. 

Opp. ὑλιχόν, ποιητιχόν, τελικόν B 375,26 sq. 

411 εἰχοσαπλάσιος 

διαφοραί (coni. οὐσιώδεις) B352,17 ὁρισμός 

(opp. ὑλιχός) Β 858,52 364,17 sq. 366, 

10 sq. 373,13 374,31 375,4 sq. 432,22 

προβλήματα (fort. ἰδιχά) B 409,23 

χώτερον εἶδος A 73,29 τὰ εἰδιχώτατα 

A 313,12 Β 221,2 sq. 414,9.10 εἴδη 

A 18,31 313,15 B 219,18.19 254,4 

400,32 sq. 402,8 sq. 406,11.18 411,14 
412,11 sq. 417,32 4381,27.28 437,14 
διαφοραί A 17,3.15.17 

λέγεσθαι B 20,23 23,7 

εἰδοποιός B 282,29 διαφοραί B 239,16 

(coni. οὐσιώδεις) 364,29 

εἶδος 7 πάϑος B 173,11 

δηλοῖ Κ 942,22. opp. αὐτὴ ἡ οὐσία τῶν πραγ- 

μάτων B 181,9 84. opp. ὕλη A 82,32 sq. 

65,12 66,18 270,12 Β 34,25 109,13 sq. 
Loe 181/38). 267,o. 91.1.1 

ἀφαιρέσεως εἴδεσι ὕλην πάντως ὑποβάλλουσα 

Α 8,11 
τύπους) ibid. 12 

τῇδε B 242.5. 6 

B 47,26 882,8 xzadapa ἄνευ 

ibid. 11.15 ta ἐν ὕλῃ B 242,24 
τῆς ὕλης B 109,18 

συγχατατεταγμένον el. B 133,24 μηδὲν 

εἰδι- 

bh , 

ELOLAWTEDOY 

φύσιν καὶ οὐσίαν 

τοῖς ἐξ 

τὰ εἴ. τῶν αἰσϑητῶν (coni. τοὺς 

οὐδὲν el. εἰλιχρινὲς τῶν 

τὰ νοητὰ χαὶ ϑεῖα ei. 
a 

ὕλης 

αἴτιον 

τὸ ἐν τοῖς πολλοῖς 

οὐσιῶδες εἶ. 

Β 242,9 μέσον τι πρᾶγμα λέγεται τῶν 

εἰδῶν A 66,13 opp. γένος, διαφορά A 6, 

3.4.6 14,34 sq. 18,30 19,17 sq. 312,27 

343,23 398,8.9 B 13,31 35,14 251,14 

253,13 οἱονεὶ μέρη τῶν γενῶν B33, 14 75,12 

ἀντιδιαιρεῖται ἀλλήλοις A 13,3. 10sq. τὰ ἀν- 

εἶναι χωριστὸν τῆς ὕλης 

τιδιῃρημένα τῶν εἰδῶν μὴ ἐνδέχεσθαι τῷ ad- 

τῷ ὑπάρχειν A 10,2 τὰ εἴ. τὰ εἰδιχώτατα 

opp. τὰ μεριχά B400,32 sq. (v. εἰδιχός) opp. 

τὰ ἄτομα B 253,13 275,9 

ἄτομα Opp. αὐτὸ τὸ χαϑόλου et. A 21,18 54. 

cf. Β 12,29 τῷ εἴδει διαφέρειν opp. τῷ 

ἀριϑμιῷ A 19,33sq. πλείους B 286,29.33 

ἐλάττονες B 988,5 οἱ αὐτοί B 412,22 

ἄτομον χατὰ τὸ εἷ., τῷ εἴ. Β 401,1. 90 

τὰ ὑπὸ τὸ εἰ. 

τὸ ἀνϑρώπειον εἰ. A 17,5 

1 6 πὸ 

τὰ φυσιχὰ εἴ. 

εἶδος τῆς 

γνωρίσεως =B μοναδιχὸν el. 

B 20935 ibid. 11 τὰ 

διάφορα τῆς προτάσεως et. A 18,11. 14 

27,25 68,13 sq. 419,5 sq. 

συλλογισμῶν τὰ συμπεράσματα A 270,17 

opp. 4 ὕλη A 387,10 
εἰχός ν. ἐοικέναι 

εἰχοσαπλάσιος Β 800,29 

εἴδη τῶν 



412 εἰχοστός 

εἰχοστός (ἔτος) A 152,27 158,5 

εἱλεῖσϑαι περί τι Β 157.3. 7 

εἰλιχρινής (el6os) B 242.6 

ibid. 2 

εἰμαρμένος (τοῦ ϑανάτου χρόνος) B 64,30 

εἰλιχρινῶς 

εἶναι. τὸ ἔστι τρίτον προσχατηγορούμενον ἔχειν 

A 27,8 364,26 τὸ ἔστι χαὶ προστίϑεται xat 

ἀφαιρεῖται ταῖς προτάσεσι A 27,18 τὰ μὲν 

τῶν ὄντων ἀεὶ ὡσαύτως ἔχουσι χτλ. 

Ἀ 1190: 56: τὸ! ὧν 

A 166,4 

γένος χατηγορεῖσϑαι τῶν δέχα χατηγοριῶν 

ἀδύνατον μὴ εἶναι 

ἐνόμισαν γάρ τινες τὸ ὃν ὡς 

2. ὁμώνυμός ἐστι φωνὴ τὸ ὃν εἰς διάφορα 

σημαινόμενα διαιρουμένη A 272,32 sq. 

276,27 B 361,6.7 ὄντα πράγματα (opp. 

γινόμενα) def. Β 589,2. 8 ἀρχαὶ δύο εἰσὶ 

τῶν ὄντων Β 192,0 τὸ τί ἐστι Β 61,26 al. 

τὸ εἶναι αὐτοῦ B 241,13 ἐστί τινι ἐν 

A 335,25.27 ἔχειν ἐν Β 61,27 66,27.29 

241,21 242,25 246,30 271,24 279,6 895,9 

éx B 2,19 335,8. 29 
πράγματος B 35,2 εἶναί τινι 1. 4. ὑπάρχειν 

A470,13 B348,10sq. 363,12 366,4 398,52 

περί τι (ttvos) A 12,23 Β 322,23sq. 328, 

1554. ἐπί τινος A 391,19sq. ὑπό τι A 390, 

90. 391,4sq. gotw... τὸ Bai tov A 

ὑπάρχειν A 47,23 sim. 184,19 215,16 

B 228,17 ἔστω δεῖξαι A 356,7 453,16 

ἔστω ὅτι A 394,16 τῷ ὄντι A 53,8 

339,14 ὄντως A 17,20 63,27 86,11 

305,15 318,38 B 24,12 119,13 146,18 

opp. ἐξ ὑποθέσεως A 136,14 

τὰ 6. ὄντα B 439,7 — ἔσεται. Β 358,6 

εἴπερ ἄρα B 112,31 
᾿ 

εἷς χατὰ τὸ ὑποχείμενον A 17,1 τὸ ἕν ... 

5 aa 2 x ~ 
τὸ Tt TV εἰναι Tov 

ὑπάρχειν 

ὥσπερ χαὶ τὸ ὃν BEY iets φωνή A 210,2 
276,27 

A 338,21 

A 446,6 

440,9 

εἰσάγειν τὰς ἰδέας 

χατὰ τὸ ἀφ᾽ ἑνὸς χαὶ πρὸς ἕν 

ἐν τῇ μιὰ « - “χαὶ ἐν τῇ μιὰ 

ἡ μία... 4 δὲ μία A 439,21.22 

Β 199,18 sq. 

ληψίαν χαὶ ἀοριστίαν ἐν τοῖς πράγμασιν 

B 141,10. 11 294,0 

B 414,29 logice opp. ἀναιρεῖν, ἐχβάλλειν 

A 7,23 38,16 sq. 51,19 55,27. 29 90,32 

909,23 211,24 213,20 242.7 245, 

14.35 251,20 376,17 435,8 459,19 451,3 

ἀχατα- 

ἀυιφιβολίαν ἐν ἡμῖν 

477,18 Β 198,6.7 393,13 423,6. 1 425, 
11.12 — οἱ εἰσαγόμενοι δέονται τῆς δι᾿ 

αἰσϑήσεως ὁδηγίας A 952,10 

εἰσαῦϑις B 221,12 

I INDEX 

εἰσβάλλειν (εἰς tov 

A 64,10 

εἰσδέχεσθαι A 44,28 

εἰσπνοή B 420,10 

εἰσφέρειν logice A 15,6 (ὑποχείμενά τινα 

τῷ λευχῷ ὅρῳ) 82,22, 25 

εἶτα οὕτως A 4,31 206,14. 22 431,14 Β 3,16 

aes ,6.28 367,4 368,23 al. λοιπόν A 206,18 

stepov A 425,13 ὕστερον B 424,7 

αἱ εἴτε xat pt) B407,17 408,15 εἰ... 

εἴτε A 18, 

30.31 29,13 89,9 εἴτε χινεῖται εἴτε μή B 

300,20 ὁ. coni. A 94,138.15 161,8 201,1 

430,29.30 B 341,2 sq. 389,382.33 c. opt. 

post οὐδὲν διαφέρει B 197,28. 29 108,4 

Ch) dos, εἴτε (δ: 1π6: tutyee εἴτε 

(e. ee e. duplici ἜΠΗ A 175, 11. 13 

ette ... 4 A 20,26.27 23,25 cite. . - 

ὁμοίως δὲ zat ef A 360,17 

αστ ἕχαστα A 12,22 

ἐπιστήμη περὶ τὰ χ. & ἔστι ibid. 25 οὺὐ- 

περὶ συλλογισμῶν λόγον) 

v ΣΝ 

εἴτε. εἰδέν 

εἴτε xat py) Β 364,5.6 εἴτε. .. 

5 
ος: τὰ “ad οὐδεμία oe 

δὲν τῶν za? Exacta ὑπάρχειν τινὶ δύναται 

A 328,31 nay 
ἐπεξελϑεῖν B 358,26 899,9 τῇ Ota τῶν 

wav? Exacta δείξει 49,29 

“ 
ἀδύνατον τὰ εχαστα 

ἑχάτερος ἑχατέρῳ Β 13,15. 19 16,29 ἐφ 

ἑχάτερα B 2,5 33,2 165,17 sq. 

éxatovtas B ie 320. 2 

ἐχβαίνειν thy τοῦ μέσου τάξιν A 65,14 87,22 

εἰς ἐνέργειαν A 155,11.13 165,20 170, 

24.25 εἰς τέλος B 380,28 om. his addit. 

A 43,16 sq. 56,21 sq. 60,14.15 147, 

21.22 169,18 sq. 219,8 304,17 B 331,22. 

25 coni. γενέσϑαι ὑπάρχον A 165,6 171,28 

ἐχβάλλειν A 35,36 36,1 (ὡς ψεῦδος) 

90,31 191,383. (opp. εἰσάγειν) 251,20 

geom. τὰς εὐθείας, tas πλευράς A 454,7 

B 36,2 76,9.10.15 103,18.19 104,5 

116,10 129,14.15 124,25 265,5 343,18 

401,11 τὴν διάμετρον ἐπ᾽ εὐϑείας ἐπὶ τὸ = 

B 113,52 

ἐκδέχεσθαι ὡσαύτως intelleyere A 109,17 

ἐχεῖνο ἔστιν εἰπεῖν, ὅτι A 329,25 

396,16 
ἐχεῖνος. 

sim! 989:5. 59.0.19... 990:91 

Β 239,25 ἐχείνως B 291.8 

éxetoe i. 4. ἐκεῖ A 39,31 44,34 δ5,12.15.14 

66,381 374,29 

ἔχϑεσις (tod ϑεωρήματος) A 467,10 Β 291,11 

A 60,17 352,3 sq. cf. 

ἐχϑέσεως δείξει. 

logice στοιχείων 

289,6. 29 sq. 

τουτέστι τῇ διὰ τῶν ead? ἔχαστα A 49,23 

ὌΠ ΤῸ 
τὴ οι i 
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104,10 108,6 Getavovar διὰ τῆς ἐ., τῇ ἐ. 

A 102,29.30 106,28 101,8 118,2 121,19 

286,50 393,3 dist. ἡ ἀντιστροφή A 102,26 
extarhes tod ἃ B 93,14. 18 

éxxetotar ὅρους A 264,26 333,6 προτάσεις 

A 266,10 ἀριϑμούς B 160,15 

ἐχχρούειν pass. ἡ ἀχκολουϑία B 380,7 intr. 
τῆς πρώτης προτάσεως A 262,13 

ἐκλαμβάνειν intellegere A 252,1 960,8 

269,13 B 67,10. 16.28 243,9.17 ἀντί 

τινος B 396,26 4174 med. eaplicare 

B 3877,4 

ἐχλέγειν (οἷς ἕπεται, τὰ ἑπόμενα) A 273, 

28 sq. 280,30 med. A 270,14 989,35 
303,12 τὸν ὁρισμὸν ἀπὸ τῶν χαϑ᾽ Exacta, 

τῶν χαϑόλου B 414,18.19 sq. i. q. 

προαιρεῖσθαι seq. ἤπερ A 471,10 
ἐχλείπειν ὁ. dat. B 213,23 c. acc. B 214,1.2 

— astron. B 26,13 sq. 65,20 92,14 sq. 

96,3 sq. 167,27 sq. 335,12 sq. 336,24 sq. 
393,16 sq. 368,28 422.7 sq. al. 

ἔχλειψις opp. ὑπερβολή B 356,17 τοῦ 

ϑερμοῦ B.386,13.14 astron. A 255,16 

B 21,1 26,6 sq. 65,18 92,26 sq. 96,4 

110,15 sq. 167,24 307,24 sq. 310,19. 20 

340,17 sq. 553,18 868,9 sq. 370,6 sq. 

370,21. 22 422,6 424,27 sq. al. 

ἐχλιμπάνειν astron. A 255,18.19 Β 65, 

16.21 92,830.31 110,22.27 167,22 307,24 
808,2 330,18 

ἐχλογή A 281,5 (τῶν ἑπομένων τοῖς ὅροις 

καὶ οἷς ἕπονται) A 290,8 804,18 800,8 sq. 

ἐκπίπτειν τῆς ἑαυτοῦ τελειότητος A 250,33 

ἀποδείξεως Β 981,2 εἰς ἄτοπον A 368,25 

ἔχπληξις coni. ὁ φόβος Β 64,30 

ἔχπτωσις τῶν ὄντως σοφῶν A 86,11 ἀπο- 

δείξεως Β 379,31 

ἐχτείνειν (εὐϑείας) B 9,22 

ἐχτιϑέναι, τὸ διάγραμμα A 373,28 med. 

B 293,17 τὶ A 210,21 B 76,5.6 (γραφήν) 

LOA, We ΠΟ 591. 75] ΕἸ ΒΗΘ. 191.5 

193,28 2695,7 291,12 sq. 293,32. 34 al. 
συζυγίας A 79,27 80,12 92,22 105,9 

ΤῊ 714 54. 129,11.17 131,31 133,13 140, 

2.3 163,18 164,9 185,12 188,15. 16. 32 
195, 7.9.10 218,12.22 Β 515,17 ἐν διαγράμ.- 

ματι πάσας τὰς προτάσεις A 171,19 logice 

ὅρους Α 6, 15. 126,27 184,7 199,29 
216,17 273,2% a περί. τινος A 423,16 

5321? “sim.! .Β' 291,91 οἱ 

λογισμοί A 117,28 τῶν 

ge ἘΞ ho 

Be δὰ ἐχτεϑέντες 

ἐλιχοξιδής 475 

ἐχτεθϑεισῶν προτάσεων A 148,25 τῶν 

μῶν ἢ ῥητῶν ἐχτεϑέντων Β 93,3 

χτοπίζεσθϑαι τῶν φωλεῶν B 434,24 

eh opp. μετά A 21,15.17 τὰ ἐκτός 

A 471,12 αἱ 2. γωνίαι Β 70,26. 27 265, 
4.6 280,30 281,25 282,27 sq. 

ἐκτυποῦν pass. coni. ἐγχαταγράφεται B 
454,8 

ἐχτύπωσις τοῦ αἰσϑήματος B 434,9 sq. 

ἐκφαίνειν A 3711 

ἐκφέρειν PASS. ἄνευ, μετὰ διαφορᾶς B 404, 

19.20 zat? ὁμωνυμίαν χαὶ ἀναλογίαν 

Β 416,20 εἰς tov... λόγον A 378,30 

ἐχφεύγειν εἰς TO ὁμολογούμενον A 174,3 

ἐκφλογοῦν pass. B 420,16 

ἐχφοβεῖν B 383,20 

ἐκφοριχός. ἐκφοριχά Stoicorum i. q. τὰ 
νοήματα A 243.3 

ἐχφύειν γένειον A 153.1 

ἐχφωνεῖν B 421,2 sq. 

ἐκφώνησις B 421. 

ἐλαττοῦν pass. (μην) Β 422,1. (τὸ φῶς, τὸ 

ϑερμόν) 22. 28 

ἐλάττωμα (χατὰ τὸ ποσόν τὸ ποιόν) 

A 78,24. 25 

ἐλάττων πρότασις, ὅρος expl. A 67,18 sq. 

B 8,554. 106,18sq. 268,10 sq. 298,8sq.al. 

ἔλαττον ἄχρον A 18,954. ὁ ἐλάττων (ὅρος) 

ἐν τῷ τρίτῳ σχήματι A 87.154. τὸ ἐπ᾽ 
ἔλαττον (opp. τὸ ἐπὶ πλεῖον, τὸ ἐπ᾽ ἴσης) 

expl. A 61,15 sq. 152,2 sq. 153,9 sq. 

169,16 ἐπὶ τὸ ἔ. προϊέναι, πρόοδος, mpo- 

χοπή Β 259,7 sq. τοὐλάχιστον A 22,11 

40,6.7.29 64,16 71,18 147,13 170,7 241,12 

243,16. 22 248,25 387,18 B 8,3 53,4.5 
59,12. 17 

ἔλαφος A 473,17 B 359,29 sq. 363,2 430,17 

ἐλεγχτιχός A 38,15 

ἐλέγχειν refutare (ἐμμεϑόδως) A 7,9. 11 

18,9 79,32 80,2.9 85,5 95,20. 30 al. 

B 149,22 sq. 276,28 al. c. partic. probare 

τῶν ἀσυλλογίστων ἠλέγχϑησαν odour A 

86,18 95,32 Ψευδῆ οὖσαν A 209,13 

B 319,10 ὡς οὐχ οὖσαν ἀληϑῆ A 211,12 

seq. πῶς A 79,28 

A 378,18 

ἔλεγχος pl. ἀπάτης Β 2,15 Σοφιστιχοὶ ἔ. v, 

ἐλήλεχται ὅτι 

1. Arist. 6 περὶ τούτων ἔ. A 79,31 ἐξ αὐτῆς 

τῆς ἐναργείας A 383,8 εἰς ἔλεγχον A 121,1 

ἐλέφας Β 490,17 

ἑλιχοειδής Β 401,7 



474 ξλχειν 

ἕλχειν τὸν σίδηρ 

τροφή B 147,1 

ἔλλαμψις. τῆς ἐχεῖϑεν ἐ. B 48,6 

ἐλλέβορος (χενωτιχὸς χολῆς) B 435,6 sq. 

ἐλλείπειν opp. περιττεύειν A 13,1 44,27 

101,1.2 256,4 sq. Β 409,2 τινί A 323,10 

ἐλλειπτιχῶς Aéyestar A 316,30 ΘΠ 

λαμβάνειν Β 424,21 

ἔλλειψις Opp. ὑπερβολή B 67,22 χατ᾽ 

ἔλλειψιν A 9,25 

«Ἑλληνικῶς τὰς συντάξεις τοῦ λόγου ἀπο- 

διδόναι A 303,24 

ἐλλιπής A 28,30 55,1 Β 412,1 ἐλλιπῶς 

ἔχειν A 7,12 28,7 εἴρηται A 45,10 368,15 

éuBaddv B 27,4 182,21 

ἐμβάλλειν ὅρον A 415,3 Β 221,6 262,20 

989,2 317,15 sq. intrans. εἰς ἀγοράν 

B 280,3.10 282,4 εἰς ἐξέτασιν A 64,11 

ἐμβραδύνειν ἐν τῷ στόματι τῆς Ἰαστρός 

B 378,14 

ἐμβρόντητος expl. Β 368,8.9 

ov B 12,24 sq. pass. 7 

1 WS 

ἐμυνεϑόδωῳς ἐλέγχειν A 7,9 

ἔμμεσος. ἐπὶ τῶν dvtixetevwy ὴ τῶν ἐμμέσων 

7 τῶν ἀβέσων A 244,33.34 sq. B 408,10 

ἐν τοῖς ἐ. τῶν ἐναντίων A 330,15 πρότασις 

B 47,15 92,12 173,25 sq. 191,24. 33 

198,10 207,6 sq. 269,13 370,21 394,23 

προτάσεως οὐκ ἐνδέχεται Bove. ἀπο- 

δειχϑῆναί τι B 164,18 991,90 cf. 

167,20 173,25 αἰτία (opp. προσεχής) 

B 167,22. 26 372,3 

ἀπάτη B 210,23 κατηγορίαι B 226,19 sq. 

ἀπόφασις B 191,31 

ἐμμέσως ϑεωρούμενον B 371,32 

ἐμπεριέχειν δυνάμει (ἐν ἑαυτῷ) Β 147,19 

400,9 pass. τινί, ἔν τινι A 46,8 899, 

5.17.18 sq. B 8,15 

ἐμπεριλαμβάνειν A 44,11. 16 339,10 

ἐν ibid. 6 pass. τινί A 319,24 B 8,19 

ἐν B 372,9 

ἐμπηγνόναιραβδ. (ἐν) τῇ ψυχῇ B4A85,25.30.31 

ἐμπίπτειν B 422,11 τινί. B 421,16 τῷ 

χώνῳ B 340,11 ταῖς αἰσϑήσεσιν ἡμῶν 

B 414,27 εἰς A 272,21 294,6. 21.26 

εἰς τὸ σχίασμα τῆς γῆς A 255,17. 18 

B 299,15 εἰς νόσον Β 439,13 

B 70,19 sq. 76,8 logice εἰς 

404,27 sq. ὑπό τι Β 408,5 

ἐμποδίζειν c. dat. B 85,13 pass. B 100,30 

ἐμπόδιον B 100,30 

ἐμποιεῖν ἀσάφειαν B 50,21 61,21 416,22.31 

τὸν ϑάνατον Ὁ 65,1 

geometr. 

B 352,19 

σωτηρίαν τῇ νηί 

I] INDEX 

B 385,24 ἐπιστήμην, γνῶσιν ἡμῖν B 22,21 

353,3. 9 437,26. 30 
ἐμποιητιχός (δόξης ψευδοῦς) B 275,12 

ἔμπροσϑεν A 99,7 B 265,19 ἐν τοῖς ἔ. 

A 84,25. 98,4 128.» 139,21 197,20 

B 125,12 141,38 397,31 

ἐμπρόσϑιος (ὀδόντες) B 382,31. 34 

ἐμφαίνειν A 23,2 450,11 B 171,7. 15 

363,18 pass. B 358,1 362,14 368,27.25 

375,12 ἐν B 96,2 356,21 413,2.12 

435,33. 35 436,6 

ἐμφανής. eis τὸ ἐ. ἄγειν A 37,2 

ἐμφανίζειν pass. B 168,26. 21 

ἔμφασις ἐν κατόπτροις Β 421,1 

A 312,32 
ἔμφυτος (ἐν ἡμῖν) B 420,9 sq. 

ἐμφωλεύειν Β 494,14 

ἔμψυχος Α 9,12 14,3 15,16 17,32 18,592.89 

18,18 sq. 89,2.4 85,21.22 94,80. 31 

100,31 al. B 71,16 107,11 189,12 180,8 

205,25 208,5 211,29 219,10 234,17 

245,32 246,15sq.al. τὸ ἔ. σῶμα B 368,12 
Α 984, 

τς χὴν 
ἀποδείξεως 

οὐ πᾶν ἔ. αἰσϑητιχόν ἐστιν 

29) sq: 

τῷ ¢. inf. B 297,26 347,25 358,23. 25 

361,24 895,10 408,2 

ἐνάγισμα plur. B 28,18 

ἐναλλαγή A 948,19 τοῦ 

τῶν στοιχείων A 258,18 

ἐναλλάξ A 265,12 Β 74,15 

15 sq. 274,27 

B 70,19 sq. 
ἐναλλάττειν τὴν τάξιν τῶν ὅρων A 42.19.20 

Oo < 

ποιοῦ A 85,13 

ἀνάλογον B τὸ, 

τὸ é. Β 74,26 sq. γωνίαι 

142,15410,27 intrans. χατὰ τὸ ἄρτιον χαὶ 

τὸ περιττόν A 265,5. 9 

ἔχειν A 188,32 265,5 

ἐνηλλαγμένως 

ἐναντίος. τὰ ἐ. πολέμιά ἐστιν A 335,19 τὰ 

ἰάματα Β 9,5 36,16 εἰ τὰ ἐ. 

ἐξ ἀλλήλων γίνεται Β 127,35 128,33 logice 
ἐ. τῶν ἐ. 

Opp. ἀντιφατιχῶς ἀντικείμενος, ἀντιφατιχός 

A 119,18. 28 196,20 («ata τὰ ἐναντία) 

944,35 251,9 394,10.11 423,6 sq. 

B 33,19 192,16 193,6 sq. 198,12 203, 

18.23 ἀντίφασις opp. 7 κυρίως a. B 208,14 
ἐν τῷ αὐτῷ ἐνδέχεται τὰ ἐ. εἶναι, ἀλλ᾽ 

οὐ χατὰ τὸ αὐτό A 15,25 τὸ ἐ. οὐχ 

ἀξιοῦται οὔτε ἀεὶ διαιρεῖν τὸ ἀληϑὲς χαὶ 

τὸ Ψεῦδος οὔτε ἄτοπόν τι συνάγειν πολλάκις 

A 486,83 οἵ. 450,9 

ἐναντίοι Β 356,12. 22 

B 68,4 sq. ἐν 

τῶν ἐ. οἱ ὁρισμοὶ 

τὰ ἄμεσα τῶν ἐ. 

τοῖς ἐμμέσοις τῶν ἐ. 
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A 330,16 

πορίας τῶν προτάσεων) A 295,21 τοὐ- 

ναντίον adv. A 11,14 13,1 15,12 16,31 

220,1 B2,14al. πᾶν τοὐναντίον B 278,27 

an ἐναντίας A 472.3 γωνία B 70,26.28 

ἐναντίως A 238,11 ἀντιχεῖσϑαι opp. avtt- 

φατιχῶς A 179,27 197,23 425,9 436,7 
447,20 

χατὰ to ποσόν A 202,12 

προτάσεων A 224.4 λαμβάνειν A 3952 

403,27 

ἐναντιότης A 340,12. (plur.) 13 Β 105,14 

306,22 ἄμεσος A 330,15 

ἐναντιοῦσϑαι πρός τι (ἐναντιωϑήσεται) 

B 242,21.22 logice τινὶ χατὰ πάντα 

A 54,10 

ἐναντίωσις (δοχοῦσα) B 311,83 

évapyera. ἐχ τῆς & B 15,9 125,23 126,7 

127,12 sq. 245,22 250,15.32 319,10. 16 

ἀπ᾽, ἐξ αὐτῆς τῆς ἐ. (ὁ ἔλεγχος) A 383,7 

B 183,31 245,7 840,2 ὑπὸ, ἐχ τῆς ἐ. 

μαρτυρεῖσϑαι A 914,16. 19. 24 359,15. 22 

ὑπ᾽ αὐτῆς τῆς ἐ. τὸ πιστὸν ἔχειν B 290, 

16.17 sim. 99.1.06 

ἐναργής (coni. ὁμολογούμενον) A 90,21 
B 7,28 34,18 125,26 127,1 128,8 131,2 

(coni. πρόδηλον) 138,10 294,5 ἐναργῶς 

A 90,20 279,17 486,20 437,7.25 438, 

13. 20 al. B 58,9. 10 200,25 266,27 

ἔναρϑρος B 363,13 

ἐνδεικνύναι med. A 88,20 B 118,14. 15 

294,28. 30 

voetv A 250,32 320,29 ὲ 

ἐνδεχόμενος. 

τὴν διὰ τῶν ἐ. (ὁδὸν τῆς ed- 

ἀναιρεῖν A 427,11.18 ἔχειν 

τῇ τάξει τῶν 

2 τὸ ἐ. ἀνάπαλιν ἔχει τῷ 

ἀναγκαίῳ Β 90,12 91,5 τὸ δυνατὸν χαὶ 

τὸ ἀναγχαῖον χαὶ τὸ ἐ. ἀπαρεμφάτοις 

συντάττονται ῥήμασιν A 28,11 ἐνδεχόμενος 

τρόπος dist. ἀναγκαῖος, ὑπάρχων A 43, 

15.18 119,11 sq. 120,4 al. 

ἐπὶ tod ἀναγχαίου zal ἐπὶ tod ὑπάρχον- 

τὸς A 169,6 οἵ. 304,22 

i. 6. τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, ἀόριστον ἐ. 1. 6. 

φέρεται χαὶ 

ὡρισμένον ἐ. 

τὸ ἐπ᾿ ἴσης καὶ τὸ ἐπ᾿ ἔλαττον A 159,2 
sq. cf. 153,10 50:25 1581 

λέγεται τὸ 
ποσαγῶς 

151,26 56. 

τὸ χατὰ τὸν διορισμὸν 

χυρίως ἐ. A 
τὸ χυρίως ἐ,, 

é. Opp. τὸ ἁπλῶς ἐ., τὸ ἰσοδυναμοῦν τῷ 

ὑπάρχοντι, τὸ κατὰ τοῦ ὑπάργοντος χατη- 

γορούμενον, τὸ συντρέχον τῷ ὑπάρχοντι, 

τὸ ἥμισυ τοῦ ἐ. A ὅ9,15 sq. 60,14 62,2 

163,12.16 177,18 178,10.181,4.19 183,14 

ἐνεργητιχός 475 

194,1 sq. 196,3 197,80 sq. 198,7 200,25 
202,4 204,26 205,3 208,11 222,24 227,31 
230,22 sq. 231,15 233,13 sq. 235,16 
238,19 304,24.26 ὅλον é& opp. ἥμισυ 

τοῦ €& A 182,23 ἐνδεχομένη πρότασις 
A 51,31 al. B 318,23 sq. 
δεχομένου προτάσεις A 59,7 al. 
59,17.18 98,6 sq. 
A 60,12 

προσδιορισμιὸν δύναται μεταληφϑῆναι els 

τὰς τοῦ ἐν- 

ὕλη A 

αἱ ἀποφατιχαὶ τοῦ ἐ. 

ἡ ἀποφατιχὴ ἐ. κατὰ τὸν τοῦ ἐ. 

χαταφατιχήν ἡ 188,4. ἐνδεχομένως ὑπάρ- 

yew A 55,29 202,1 304,22 al. 

ἐνδιάϑετος λόγος B131,4 opp. προφοριχός 
ibid. 16 

νδιατρίβειν τοῖς Ψευδέσιν B 3,9 

νδιδόναι pass. B 384,29 436,19 

ὃ M2 MO OM, < οξος. τὸ & πολλαχῶς λέγεται A 24,25 

opp. ἀληϑής B 33,2.3 

A 255,8 προτάσεις (opp. ἀναγχαῖαί te χαὶ 

αὐτόπιστοι) B 2,18 πρόσωπα ibid. 21 

ἐνεῖναι ἐν A 23,15 334,10.11 ἔνι A 389,18 

418,52 456,11 

ἕνεχα. τὸν οὗ ἕ. λόγον ἔχουσα A 8.11 ἄλλο 

συμπέρασμα 

ῶς ἐστὶν ἕνεχά tov zai τὸ οὗ ἕνεκα A 33,28 sq. 

B 882,4 sq. 

ἐνέργεια. αὐτὴ ἣ ἐ. zal? ἣν ἐνεργοῦμεν 

B 432,24 ἡ τοῦ νοῦ, ἡ νοερά Β 286,8.9 

τοῦ φωτός B 309,10 ἀπὸ τῆς ἐπιστήμης 

προϊοῦσα ἃ 9.51.32 ἡ ἐκ τοῦ διδασχάλου 

προϊοῦσα ἐπὶ τὸν μαϑητήν opp. ἡ περὶ 

αὐτὸν τὸν μαϑητὴν γινομένη Β 4,21. 22 

ἡ κατὰ φύσιν A 273,28 φυσιχή A 848,18 

λεία, A 316,23 plur. B 321,23. 24 
Aoyixat A 3,9 ἐκχβαίνειν εἰς ἐνέργειαν 

A 155,11. 13 165,20 170,24.25 xa? 
ἐνέργειαν A 330,14. 25 

γενέσει B 225,25 ἐνεργείᾳ opp. δυνάμει 

A 17,28 22,29 sq. 26,13 sq. 45,9 255,29 

B 19,16.17 173,16.20 225,31 sq. 257,26 

258,24.25 436,15 

B 185,11 — grammat. opp. πάϑος 

A 329,28 sq. 

ἐνεργεῖν opp. πάσχειν A 329,28.29 465, 

10. 19 

400,9. 10 ἐπὶ τὸ κατὰ μέρος ibid. 14 sq. 

χατά τι B 432,24 

Opp. κατὰ διάνοιαν ἣ κατὰ δόξαν Β 414,31 

ἄπειρος Upp. τῇ 

ταῖς ἐ. opp. τῇ οὐσίᾳ 

ἐχ, ἀπὸ τοῦ χαϑόλου A 465,18 

zat αἴσϑησιν B 29,9 

zat ἀρετήν Β 280,9 περί τι B 322,2 

434,35 437,16 439,6 

grammat. opp. ἐνεργητιχός παϑητιχός 

A 318,8 



476 ἐνεργός 

ἐνεργός Β 384,2 
ἐνθεωρεῖν pass. ἐν A 334,12 338,19 Β 51,7 

239,22 

ἐνθυμεῖσθαι B 6,2. ὁ 

ἐνθύμημα B 5,27 A 481,24 sq. opp. παρά- 

δειγμὰ A 482,4 B 5,14 7,1 def. B 6,2 

δι᾿ εἰχότος καὶ σημείου A 480,20 κατὰ 

τὸν τῶν ἐ. τρόπον Β 52,20. 21 

ἐνιαῖος (coni. μοναδιχός) B 336,32 

ἑνιχός gramm. to & A 240,18 ὄνομα B 

410,29 éevizds Β 401,4 

éviotasdat A 22.13 B 157,22 345,11 al. 

πρός τι A 124,9.31 140,22 383,5 B 59, 

11. 12 157,28 sq. 243,15 248,19 al. ci 

A 252.9 460;3. 11.16.17 461,21. 30. 31 

B243,21 τὶ A477,26.27 μεριχῶς, καϑόλου 

A 478,19 479.1.6 sq. Β΄151,24. ὃ ἐνεστὼς 

χρόνος A 50,21 172,24 sq. B 386,9 sq. 

AUTH τὸ ἐνεστὼς χαὶ τὸ νῦν Β 383,6 

Aristotelis ἔννοια τοῦ φιλοσόφου 1. 6. 

A. 805,22.82  ᾿χαὶ 

ταύτης ἔχεται τῆς 

τῆς ἐ. ἀλλήλων Β 373,9 τινός, περί τινος 

(τοῦ καϑόλου) Β 12,22 42,235.35 43,1.2sq. 

134,1 150,22. 299. εἰς & τινος ἔρχεσθαι, 

χινεῖσϑαι A 80,26 31,31 B 214,27.28.32 

κοινή (πάντων) B 21,5 85,8. 14 

A 8.11 φυσιχή B 35,21 

ταῖς ἐ. ἡμῶν ais ἔχομεν φυσιχῶς περὶ 

αὐτῆς A 49,18 αἱ χοιναὶ ἔ. A 2,25. (ἀεὶ 

ἀληϑεῖς καὶ αὐτόπιστοι) 21 3,31 31,18.26 

305,14 306,19 314,18.24 B 3,24.25 4,6 

254,31 266,22 270,1.3 315,28 al. coni. 

χατὰ 

τὴν χοινὴν ἔ. 

πρῶται Β 24,23 coni. ἀξιώματα B 34, 

10 sq. 127,24 coni. ἄμεσα B 45,12 

def. B 20,21 sq. 

ξεων, ἁπάσης ἀποδείξεως A 24,7. ὃ. 28 

ef. B 28,5.6 (οὐχ εἰσὶ διδαχταί) 39,27 sq. 

255,9 308,16 sq. 

EVOELONS. τὸ & τοῦ ἀνθρώπου εἴδος A 325, 

28. 30 

ἑνοποιός Β 333,20 

χρείττους τῶν ἀποδεί- 

oC 
νοῦν pass. ὅμοῦ B 3994 

νοχλεῖν (yupot) B 439,12 

B 191,17 

ἐνόχλησις. at σοφιστιχαὶ 2. A 445,22 B 2,9 

€ 

é τῷ ἐπιστήμονι τῷ ἐπίοτ 19. 

ἔνστασις (plur.) Β 59,11 340,14 (coni. 

ἀπορία) 343.2 345,11. 15 356,32 sq. 

al. def. A 11,25 sq. 22,7 sq. dist. 

πρότασις A 477,16 sq. 

ibid. 20.21 

\ 

dist. ἀνασχευή 

Getxvovat, ἀναιρεῖν τῇ 

T INDEX 

καλουμένῃ 2. καὶ ἀντιπαραστάσει B244,7 sq. 

216,18 54. ἐπιστημονιχή (τοῦ συλλογισμοῦ 

νέρος γίνεται, ἀρχή, συμπέρασμα) B 157, 

_ 26 sq. 
ἐνταῦϑα οὐ τυγχάνει (scil. ἡ Ψυχὴ τοῦ zat’ 

ἀξίαν) A 38,7 τὸ ἐ. χαλόν Β 242,35 

ἐντελής Β 93,15 ἐντελῶς (εἰσόμεϑα) A 62,16 

B 93,14 127,21 ἐντελέστερον Β 298,12 

279,29 
ἐντεῦϑεν λοιπόν A 195,7 273,20 B 275,16 

ἐντιϑέναι pass. τινί B 382,21 τὰ ἐντεϑει- 

péva Β 209,4 

ἔντομος. τὰ & B 174,29 

ἐντός. at & (γωνίαι) Β 70,26.27 76,9 

282,31 908,9 

ἐντυγχάνειν τινί A 153,15 330,20 τῷ 

ἐξηγητῇ Β 158,138 πιθανοῖς λόγοις 

B 322,21 
ἐντυποῦν (coni. ἐγκαταγράφειν) τὰ αἰσϑήματα 

B 434,18 (ἐν) τῇ φαντασίᾳ B 488,1. 22 

480,94 487,17. 26 sq. 

ἐντύπωσις (ἀμυδρά) B 434,19. 20 

ἔνυδρος Β 352,24 sq. 

évurdpyety A 288,9 τινί A 338,21 451,18 

454,21.22 455,17 485,38 B 82,14.16 

273,4.5 ἐν B 60,30 62,25 

τῷ ὑποχειμένῳ expl. B 67,6 

ἐνύπνιον A 161,2 sq. 

ἕνωσις (coni. συλλογή) A 2,16 

ἑξαδάκτυλος A 61,17.19.22 277,4 

ξαχούειν τι ἐπί τινος A 239,7 373,25 

πρός τι A 153,19 

ἐξαλλαγή A 348,16 

ξ pass. ὑπὸ τῶν προσδιαλεγομένων 

ἡμῖν Β 2,6 

ἐξαπλοῦν. πᾶσι γὰρ ὁμοίως 

ὕλη) A 66,18 ὄνομα 

9. 1.19 

ἐνυπάργεσϑαι 

ΣΕ", 
ἐξήπλωται (7 

ἐξηπλωμένον B 

ἐξαριϑμεῖν med. A 245,14 

ἐξαρκεῖν A 33,16 75,15 εἰς A 100,28 
ἐξαρτᾶν pass. τινός B 79,7 

ἐξελέγχειν (coni. ἐχτίϑεσϑαι) A 210,21 

ἐξέρχεσθαι τοῦ βεβαιῶσαι B 369,51 1. q. 

διεξέργεσθαι A 440,4 

ἐξετάζειν A 51,7 334,22 341,15.22 B193,29 

pass. B 279,19 

ἐξέτασις (τὴν ἐπὶ πλέον) A 15,30 Β 439,4. 5 

τινός (τοῦ ῥητοῦ) A 80.25 42.35 112,18 Μη ? Ἴ cy 

τὴν ἀχριβεστέραν περὶ τούτων ἐ. B 65,23 Pty p ρ ᾽ 
ἐξευρίσχειν B 14,23 

ἐξέχεσθϑαί τινος Β 819,9 415,2 



VERBORUM 

ἐξηγεῖσθαι A 25,31 32,25 (ἑαυτόν) 35,16 

39,9 253,1.15 293,4.5 B 29,18 48,8 
80,10 86,8 158,7 160,14 178,1.2 323,10 

ἐξήγησις A 18,8.18.20 25,34 33,8 253,14 

B 35,11 47,24 75,17 86,17 93,3 119. 
1.36 158,13 254,12 323,22 878,19 
380,5 sq. 381,17 

ἐξηγητής B 158,13 ὁ tod φιλοσόφου 2. 

(Λλέξανδρος) A 126,21 οἱ ἐ. B 291,11.16 

294,12.25 ef. A53,16 sq. B 38,4 70,15 86,8 
ἐξηγητιχός A 378,24 B 177,20 

ἕξης Α΄ 6.19 116,28 120,15. 148,11 155.7 

184,12 351,3 358,17 385,12 al. B 84,3 

τῶ Ἑξῆς Due ea 9. 9.99. Loss. ἡ 

220,11 241,27.30 253,13 300,25 383,9 

B 93,2.10 254,17 (τοῦ λόγου) 279,20 al. 

maura ξεῆς Αὐ 10.2.4. 19. 10. Β 128.30 

194,14 390,7 τὸ ἑξῆς i. 4. ἡ ἀκολουϑία 

A 18,18 B 231,13 
ξιέναι ἐπ᾽ ἄπειρον B 27,20 

ἕξις A 80,27 sq. dist. διάϑεσις, ποιότης 

A 288,19.20 πολλάχις tas ἕ. ἀντὶ τῶν 

μετειληφότων παραλαμβάνουεν A 327,13 sq. 

332,6 τῆς Ψυχῆς A 9,91 coni. ἡ ἐπιστήμη 

Β 498,23 συλλογιστιχή A 918,14 μαϑη- 

ματικχή B 159,19 ἀχροτάτη B 162,27 

τὰς & zal’ ἃς γινώσκομεν τὰς ἀρχάς 

B 458,,)] opp. στέρησις B 68,5 sq. 

290,6 sq. τὰ xad’ Ὁ καὶ στέρησιν 

A 244,35 B 89,19 ἐν ἕ. τινὸς γενόμενον 

leary ἼΠῚ 

ἐξιαόϊξεον τῷ ὁριστῷ. τὸν ὁρισμόν B 183,25 

intrans. A 17,23 18,7 60,5 14,9 161,2 

273,31 275,9 286,14 415,10.19 B 57, 

2 sq. 68,24 136,22 159,9 162,4 sq. 

201,21 sq. 224,5 sq. 237,10 i. 4. ἀντι- 

στρέφειν B 54,17 coni. ἀντιστρέφειν 

B 395,13sq. 396,7.14 429,8 τινί A 39,22 

310,22. B 193,18 sq. 223,21 429,10 sq. 

430,28 sq. πρός τι A 161,6 B 70,9 

223,24 298,12 425,31 

ἐξισοῦν pass. τινί B 399.2 

ἐξίστασθαι τοῦ ϑεωρεῖν Β 489,1 

ἐξογχοῦν pass. A 463,2 sq. 465,15 sq. 

B 16,14 

ομοιοῦν τί τινι A 66,30 190,6 

ορίζειν pass. τινός A 154,18 

ουσία. ἐπ᾽ ἐξουσίας A474 χατ᾽ ἐξουσίαν Oo Ow OM vir vy 

A 75,12 χεῖται παρὰ τῇ ἐ. τινός B 408,14 

ἐξογή plur. B 380,19 

ἐξυμνεῖν A 114,8.18 305,2 306,31 307,3 

τ 

ἐπαγωγή 477 

ἐξυπνίξζειν coni. ἀναχινεῖν B 214,24 

ἔξῳ τίϑεσ)αι τὸν μέσον ὅρον expl. B 174,6sq. 

115,20 πίπτειν τοῦ χατηγορουμένου, τοῦ 

ὑποκειμένου Β 267,24 sq. expl. B 268, 

2 sq. 25 270,10 sq. 20.26 & τοῦ προ- 

χειμένου ποιεῖσθαι tov λόγον B 179,12 

εἰς τὸ & προφέρομεν A 248,4 ὁ &. 

λόγος opp. ὃ ἐν τῇ ψυχῇ B 132,26. 82 

ἔξωϑεν χινεῖν B 368,13 logice A 35,11 36, 

9. 18 37,7 sq. 91,32.33 97,17 255,32 256, 4 

264,13.17.26.27 334,8 B 262,27 291,27 

292,18. 25 sq. 294,39 sq. 362,24 424,21 

τοὺς ὅρους προστιϑέναι Opp. μεταξύ expl. 

B 104,11 sq. τὸ ἔ. ἀγαϑόν A 471,14 

ἐχ τῶν & Β 384,30 

*ZEwpporos Β 439,7.8 

ἐοιχέναι τινί A 28 B 321,31 ἐοιχώς 

B A017 (3874,8° ek infy TAL 2159. 95:6 

159,16.17 161,26 εἰχός dist. σημεῖον 

A 480,21 sq. opp. ἀληϑές (ἀληϑῆ ἐξ 

εἰκότων χατασχευάζειν B 21,10 xara 

τὸ el. A 32,27 εἰχότως A 5,13 6,5 11,18 

27,22 28,17 29,31 al. B 1,11 8,10 174,34 

219,6 in fine eee seq. γάρ A 7 "ΠῚ 

78,22 113,24 138,15 168,28 180.8( 

190,23 al. B 409,38 χαὶ τοῦτο Shee 

A 149,28 222.6 B 53,4 168,4 304,9 

zat μάλα εἰχότως A 217,12 

ἐπαγγέλλειν med. A 12,15 71,27 206,32 

314,8 359,80 B 300,27 

ἐπάγγελμα A 24,16 de 

re 0 ἐπάγειν σωτηρίαν τῇ νηί Β 381,7 — con- 
tinuare, addere A 23,7 35,7.16 52,26 

80,21 se 114,13 158,18. 17 176,15 al 
B 1155 23,10054;1 (62:92: 713 75.16 

80,10 ae, συμπέρασμα A 33,1 

145,16 244,24 B 5,22 ὡς σ. B 374,10 

om. συμπ. A 244,24 Β 83,1 seq. ὅτι et 

sim. A 175,7 194,24. 28 226,12 479,26 

82,16 B 29,21 170,2 194,1.24 τί τινι 

A 177,14 Β 258,25 συμπέρασμα τῷ λόγῳ 

A 412,10 ἐν τοῖς ἐπαγομένοις A 253,24 

sim. B 274,23 τὰ ἐφεξῆς ἐ. B 153,14 

διὰ τῶν χατὰ μέρος 2. B 215,23 — 
πιστεύομεν ἐπαχϑέντες διὰ τῶν αἰσϑητῶν 

B 216,1 ef. ibid. 23; 24 

ἐπαγωγή dist. συλλογισμός A 473,9 sq. 

474,15 opp. at ῥητοριχαὶ πίστεις B 5,6. 13 

sq. 7,9 opp. τὸ παράδειγμα A 482.5 def. ἡ 

διὰ τῶν χατὰ μέρος γνῶσις B 17,13 sq. 

ef. 808,8 358,23 sq. 488,21.22 ἐν ταῖς 



478 ἐπαγωγιχός 

ἐ, μόνα τὰ vad? Exacta γινώσχομεν καὶ 

οὐ τὰ χαϑόλου B 18,10 ef. 216,13. 14 

349,25 sq. ἡ τῶν χκαϑόλου γνῶσις δι᾿ ἐπα- 
γωγῆς ἡμῖν γίνεται, ἡ δὲ ἐ. διὰ τῆς αἰσϑή- 

σεως Β 210,22. 23 cf. 214,15 sq. οὐχ 

ἔστι δι᾿ ἐ. δεῖξαι τὸν ὁρισμόν Β 959,17. 8 

τῆς nad” ἕκαστα ἐ. A 202,2 διὰ τῆς χατὰ 

μέρος ἐ. A 464,29 διὰ τῆς & τῶν μερι- 

χῶν δειχνύναι Β 849,25 δι᾽ ἐπαγωγῆς 
δεῖξις Β 49,20 

λαμβάνειν, τὰς πίστεις χομίζειν B 214,12.10 
χατασχευάζειν A 262,30 

τὰς ἐνστάσεις μὴ δι᾿ ἐ. φέρειν B 157,28 

ἐκ τῆς ἐ. λαμβάνειν Β 259,9 

ἐπαγωγιχός Opp. παραδειγματικός (συλλο- 

γισμός, τρόπος, πίστις, δεῖξις) Α 94.19.20 

49,25 473,4. 14 474,19 

ἐπαινετός A 257,13 sq. 258,29 ἐπαινετῶς 

A 304,29 

ἐπαχολουϑεῖν B 371,7 sq. 390,9 sq. 892,20 

393,7 498,9 logice B 381,31 388,9. 10 

389,2 394,18 ἀμέσως B 392,23 sq. 

ἐπακούειν supplere A 36,21, 22 

ἐπαλλάττειν τὰς ἀποδείξεις B 119,24 

ἐπαμφοτερίζειν log. A 98,24 

ἐπαναβαίνειν perf. τὴν δικαιοσύνην B 890, 

20. 21 
ἐπαναδιπλοῦν ὅρον A 344,21 sq. 

ἐπαναδίπλωσις ὅρου expl. A 344,22 

ἐπανακεφαλαιοῦσϑαι B 363,21 

ἐπαναλαμβάνειν τὰ εἰρημένα A 387,12 

τὸν λόγον Β 29,18 51,17 52,9 173,29 

194,15 
ἐπανάληψις τῶν λεχϑέντων A 422,14 430,28 

nat” ἐπανάληψιν εἴρηται B 260,23 

ἐπανατρέχειν εἰς B 397,16 

ἐπανερέσϑαι Β 150,9 

ἐπανέρχεσθαι ἐπὶ, εἰς τὸ 

A 378,31 819.18.20 

ἐπανιέναι ἐπὶ τὸ ἐξ ἀρχῆς A 377,4 B 57,18 

προκείμενον 

ἐπὶ τὸ προχείμενον Β 293,24 εἰς τὴν τοῦ 

λόγου συνέχειαν B ὅ84,9 

ἐπάνοδος εἰς τὰς ἀρχάς, τὰ οἰκεῖα B 33d, 

28. 29. 34 
ἐπάνω. ἐν τοῖς ἐπάνω A 369,28 Β 198,1 

A 10:5 (87,23 

119,3 

logice (opp. ὑποχάτω) 

303,30. 31 B 118,22 

B 118,27 146,27 sq. 

ἐπαπειλεῖν B 383,19. 20 

B 344,15 352,28.29 c. inf. 

τῷ λόγῳ B 14,15 

ἐπὶ tod ἵνα A 460,6 

ἐπιστήμη 

ἐπαπορεῖν 

B 345,32 

Β 388,4 

ταῦτα 

I INDEX 

ἐπαπορητικῶς B 359,15 

ἐπεί τοι A 38,18 add. ye B 132,12 312,20 

ἐπειδήπερ A 220,2 B 200,29 

ἐπείπερ A 6,20 77,25 

éxéxetvac, gen. B 395,24 logice A 272,24 

B 851,3 zat é Β 411,37 

_émextetvety tov λόγον A 249,24 pass. 7 

δόξα B 331,27 

ἐπένϑεσις (tod μέσου ὅρου) B 186,26 

ἐπεντιϑέναι μέσους ὅρους B 164,16 sq. 

185,10. 31 
ἐπεξεργασία (πλείων) B 128,14 

ἐπεξέρχεσϑαι c. dat. A 86,20 245,11. 18 

361,17.19 B 58,4 79,5 170,4 235,12 

938,138.14. δ᾽ ace. A 454,17 456,12 
τὰ nad? Exacta B 358,26 359,3 

ἐπεξηγεῖσϑαι A 454,20 B 26,18 54,4 

ἐπεξιέναι B 9,2 12,16 c. dat. B 196,29 

198,23 271,7 τὸ ῥητόν B 81,26 τὴν 

λέξιν B 258,31 

ἐπέρχεσθαι ὁ. ace. B 

B 326,20 

ἐπερώτησις A 449,7 

ἕπεσϑαι opp. προηγεῖσϑαι A 5,14 

78,6 τὴν λέξιν 

ἕπεται 

λοιπὸν c. inf. B 281,4 τῇ ἀνάγχῃ τῶν 

λόγων B 2.20 τῇ χείρονι τῶν προτάσεων 

A 71,14 78,23 126,38 B 56,9 ἑπόμενα 

τῷ αὐτοῦ σχοπῷ A 45,16 logice A 7,2 

8,18 19,28 34,32 69,33 83,17 al. B 24,24 

35,5 50,14.15 69,3 81,19 sq. 94,29 95,17 

96,20 sq. 174,30 346,7.9 348,19 410, 

6 sq. 415,4.6 al. 

A 276,11 
ἕπεταί τι χαὶ τὰ ἑπόμενα αὐτῷ A 289,14 

διαίρεσις τῶν EL 

od γὰρ ὁμοίως ἔχει τὰ οἷς 

τὰ προσεχῶς ἑπόμενα expl. ibid. 15 sq. 

δεῖ τὸ χυρίως & ἐπὶ πλέον εἶναι τοῦ 

ἡγουμένου A 100,9 sq. 166,31 sq. 167,18 

ἐξ ἀνάγκης A 323,6 sq. B 91,10 sq. 94,20 

95,14 388,12 opp. διὰ τῶν κειμένων 

A 36,8 ef. B 96,11 sq. ἀναγκαίως B 83,12 

τὸ ἑπόμενον (sc. τῶν ὑποϑετικῶν συλλο- 

γισμιῶν) Opp. τὸ ἡγούμενον A 242,26 sq. 

244,6 sq. cf. 165,16. 26 170,22 sq. 

B 43,22 44,17 sq. 47,7 81,19 sq. 174, 

30 sq. 292,14. 23 297,30 sq. 

B 388,12 
ἐπέχειν λόγον τινός A 14,15 65,12 B 338,26 

376,29 sq. τάξιν A 65,28 

ἐπὶ αὐτοῦ τοῦ προκειμένου μεταφέρει τὸν 

λόγον Β 288,0 cf. 249,24 ἐπὶ τὸ 6. inf. 

B 2,8.10 ἐπὶ τοῦ ἵνα A 400,0 

- ἕψηται 



VERBORUM 

ἐπιβάλλειν: τινί A 352,17 353,12 B 13,3 

48,14.17 ἀμέσως B 255.2 med. B 

286,10 

ἐπιβεβαιοῦν (συμπέρασμα) A 90,17 

ἐπιβλέπειν A 282,29 288.6 289,2, 35 

357,9 al. εἰς A 324,22 

ἐπίβλεψις plur. (coni. τὰς ἐκλογάς) A 304,14 

ἐπιβλητιχῶς B 352,14 

ἐπιβολή B 4,7 304,20 ἁπλαῖς 2. ἅπτεσϑαι 

A 1.28 ἐπιβάλλειν B 48,14 ef. 324,6 

ἐπίβουλος A 334,18 

éxtylvectar A 27,1 B 89,5 376,11 τινί 

(ἐκ, ἀπό, διά τινος) B 340,292.23 368,1 

380,85 433,7. 8 481,2 

éxtytvm@ozety B 454,10 488,16 440,10 

awl A 100,24.25 ἔχ twos A 47,10 

B 436,20 

ἐπίγραμμα B 156,12 157,1 

ἐπιγράφειν A 4,18 5,15. 23.24 61.5 B 216 

334,22. (ἀπό) 24 sq. 

ἐπιγραφή. αἰτία ἐπιγραφῆς A 1,8 5,15.24.28 

éxtderxavovar A 120,15 387,12 403,23 

423,29 424,20 426,5 427,7 429.1 

ἐπίδειξις A 262,19 

ἐπιδέχεσθαι ὑποδιαίρεσιν A 69,14 οὐδὲν 

τρίτον Β 30,17 τὸ ἐναντίον B 249,8 

ἐπιδιαιρεῖν Β 337,19 

ἐπιδιαίρεσις (xata τὸ ποιόν) A 69,23 

ἐπιζευγνύναι τὰς διαγωνίους Β 10,2 εὐϑεῖαν 

B 34,16 114,1 

exeCyntety B 7,25 8,1 

éxttewpety B 77,22 

ἐπιϑυμία coni. ϑυμός A 13,32 ;B 436,32 
438,26 

ἐπιχρατεῖν τῆς λογικῆς ψυχῆς Β 436,32 

ἐπικρίνειν ὁ. inf. B 425,13 

ἐπίκρυψις A 316,27 317,34 

ἐπίχτητος A 37,12 

ἐπιλαμβάνειν med. Apistotéhovs B 291,11 

éxthavddvecstar B 8810.21 ὁ. inf. B 

406,11 

ἐπιλείπειν Β 317,8 

ἐπιλογίζεσϑαι (τὴν οὐσίαν) B 181,6 

ἐπιλύειν med. ἀπορίαν A 81,8 42,36 160,5 

440,22 B 14,12 16,2.3 19,2 38,9.25 

94,23 272,5 279,23 306,28 (τὴν δοκοῦσαν 

ἐναντίωσιν) 311,3. 6 

ἐπίλυσις (ἀπορίας) A 11,7 B 19.4.7 38, 

18.19 275,16 

ἐπιμένειν B 434,13 

ἐπιμήκης B 182,14 

ἐπισχοπεὶν 479 

Ἢ 
τῇ τιμιγνύναι pass. τινί B 249.4 
ἡ τιμιμνήσχειν pass. τινός A 111,29 

Mm. OM. C6 πιμονὴ tod αἰσθήματος B 434,12 sq. 

mo Ttpdptos λόγος Opp. πολλαπλασίων expl. 

B 159,22 sq. τινός B 160,4 sq. 

ἐπινοεῖν A 65,6 126,7 292,9.10 B 62,15 
202,15 223,20 291,17 308,29 3941 
424,3.6 pass. A 805,4 

ἐπίνοια: tH &. χωρίζειν B 94,38 375,29 

κατ᾽ ἐπίνοιαν B216,5 ἐν 2. μόνῃ τὸ εἶναι 
ἔχει B 271,24 λαβεῖν Β 343.8 ἐξ ἐπι- 
volas ἀνδρώπων B 372,32 880,24. 382,18 

παν. ὡς ἐπίπαν A 154,18.19 271,19 

B 30,3 

-- ἐπ 

τὸ ἐ. A 880,20 sq. 454,17 B 10,2.8 155,13 
75,2, 802,18 304,1 320,30 al. τὰ ἐ. 

opp. τὰ στερεά Β 10,1 102,11 103,1 sq. 
179,14 274,27. 28 

ἐπιπειϑής B 438,26 

ἐπιπλήττειν (τούτοις) B 16,8 

ἐπιπλοχή (πρὸς τὸ ποιόν) A 72,5 74,3 
ἐπιπολάζειν Β 378,32 86. 

ἐπιπόλαιος A 125,25 

ἐπιπροσϑεῖν τὰ μέσα τοῖς ἄχροις B 61,10 
124,2 401,10 pass. ἡ σελήνη ὑπὸ τῆς 
γῆς Β 65,19. 20 92,28 sq. 96,3 

ἐπιπρόσϑησις τῆς γῆς B 65,16.21 96,4 
167,26 τῆς σελήνης B 299,14 

πιπωμνατίζειν B 420,12 

πιπωμάτισις B 420,13 
πιρραπίζειν (τὴν τῶν ἰδεῶν δόξαν) B 242.9 

948,18 
ἐπισημαίνειν med. A 25,4 197,29 299.3 

262,23 275.9 B 51,4 
ἐπιση μειοῦν med. A 63,2 122,21 150,14.15 

261,23 304,14 B 188,18. 243,16 χατὰ 
τὴν λέξιν A 213,21 ἐν τῇ ἡ. Β' 10,29 
τῇ λέξει A 201,19 ἐπισημειωτέον, ἐπι- 
σημειοῦσθαι δεῖ ὅτι Β 188,7 212,11 

ἐπισχέπτειν B 1282.3 med. A 57,13 

132,28 172,10 270,13 350,16 375,31 

12 
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389,2 B 100,19. 25 sq. 105,13 181, 

221,12.138 2389,17.18 271,8.9 291, 

300,8 326,20 περί τινος A 331,15 ἐπι- 

σχεπτέον (ἐκ τοῦ διαγράμματος) A 375.9 
Β 428,21. 22 431,16 

ἐπίσχεψις A 291,6 306,5 

ἐπισκήπτειν τινί B 16,4 112,1 

ἐπισκοπεῖν A 293,30 315,16 348,11 B 300,11 

302,9 314,9 
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miotipy etym. Β 322,17. 

ἐπισχοτεῖν 

τισχοτεῖν pass. ὑπὸ νέφους B 368,11 

τισχώπτειν Β 134,2 τινά B 180,10 

ἐπίστασθαι dist. ἀπόδειξις Β 20,17 opp. 

δοξάζειν Β 322.21 sq. ὃ ἐπιστάμεϑα 

ἀδύνατον ἄλλως ἔχειν Β 81,34 82,1 

ef. 26,23 84,33 
ἢ. περὶ τὸ χατὰ μέρος ἢ περὶ ἀμφότερα 

A 460,19 χατὰ τὸ γχαϑόλου B 19,8 

ἐπιστητός A 345,25. 20 ἘΠΕ B 440,11. 12 

τὸ é. ἢ περὶ τὸ καϑόλου 

opp. α αἰσθητός B 307,6.7 840,2 sq. opp. 

δοξαστός B 321,20 sq. τὸ é. opp. ἡ περὶ 

αὐτοῦ ἐπιστήμη A 338,27 sq. 

πιστασία. ὀλίγης δεῖται ἐ. B 128,13 

τίστα σις coni. μονή Β 922,11 ey βραχεῖαν 

ἐς τινος A 111,28 ἐπιστάσεως ἄξιον A 139, 

18 δεῖταί τινος ἐ.-“Β 34,19 127,32 128,2 

18 opp. ἀπόδειξις 

def. αὐτὴ ἡ διά- 

ὕϑεσις 7 ἐγγινομένη ἡμῖν) περὶ τῶν πραγ- 

μάτων B 20,17 sq. 23,238.24 χαϑολικωτέρα 

ἐστὶ τῆς ἀποδείξεως B 20,20 sq. 47,19. 20 

ἕξις τῆς Ψυχῆς A 9,31 

ef. 28,0 sq. ἀποδειχτιχή Β 1,11. 564. opp. 

αἴσϑησις Β 306,20 sq. opp. δόξα, νοῦς 

B 321,20 sq. τὰ αν ἔχει περὶ τὰ 

325,23. 24.8256. 328, 

περὶ Wa ἀεὶ ὡσαύτως ἔχοντα 

ἀναστρέφονται A 184,9 sq. ef. B 323,52 

325,17.18 τῶν χαϑόλου ἐστὶ καὶ οὐχὶ 

τῶν μερικῶν A 51,28 B 185,26 192,14 

216,21 310,6 

μεριχὴν eld 

ἀναγκαῖα Β 324,3 

19:.5η:- αἵ; ἐ: 

σὺν τῇ χαϑόλου ἐ. καὶ τὸ 

évat A 400,0 τὸ ἄπειρον 

ἄγνωστον ἐπιστήμῃ τῶν δὲ πεπερασμένων 

καὶ ὡρισμένων ἐστίν Β 289,9.10 περὶ τὸ 

ποιὸν χαταγίνεται B 306,23 τὸ οὐσιῶδες 

ποιόν B 801.9 sq. ἀποδείξεως γινο- ἡ oe 

μένη, ἔστι δὲ χαὶ ἕτερον εἶδος ἐπιστήμης 

B 22,26sq. ef. 489,18 440,10 διδαχτόν B 

39,21 sq. ἀναπόδειχτος B 323,33 sq. 324,20 

plur. B 20,22) ἄνευ, peta συλλογισυοῦ 

B 223,1 sq. 324,16. 20 326,8 sq. 992,1 sq. 

B 302,15 sq. 
ἢ i μία 

αἱ αὐταί, ἕτεραι ἐ. ἑνὸς 

πράγματος χαϑὸ ἕν ἐστὶν ἐπιστήμη 
. 

χαὶ γνῶσις, i ἯΙ ov is ἢ ἡ δι᾿ ἀπο- 
48 3,D0- O 

ἀρχὰς ἔχει χαὶ τ τὸ nal περαιτέρω οὐ 

ί πρόεισιν A 24,12 
A ente te. 
ἐ, ἀποδείξει B 

δείξεως Β 8 exdoty ἐ. ἰδίας 

τὰς ἰδίας ἀρχὰς οὐδεμία 

147,16 τὰ 

ἀναπόδειχτα ἀρχαί εἰσιν ἐπιστήμης ΒῚ1 

πρῶτα χαὶ 

B120,2 4 
προτάσεις ἄμεσοι, ὧν 

δεόμεϑα B 224,22 αἱ aisdijceis at αἴτιαί εἰσι 

B 214,22 τῶν ἐπιστημῶν οὐ γὰρ ἔστι τοῦ 

ἐτ eee δυλλογισμός A 24,11 B 

ὃ 

I INDEX 

μὴ ὄντος ἐ.. τουτέστι τοῦ ψεύδους B 26,22 sq. 

opp. ἀπάτη A 466,12 sq. Β 191,4. 5 sq. 

198,8sq. σπανίως ἀποφατιχὰ συμπεράσματα 

Β 188,18 
ὁμωνυμία παρὰ ταῖς ἐ. Β 155,11 

μέρος ἐ. B7,11.13 86,3 εἰ ἣν τις ὡρισμένη 

φύσις ἐπιστήμης B 85,32 sq. μεριχωτέρα, 

γενιχωτέρα B 100,9sq. 118,4.sq. 

ἀνωτέρω, ἡ ὑποχάτω 2 Β 118,16 sq. 

αἱ ἐ. συνάγουσιν οὐδεμία 

αἱ χατὰ 

ἡ, ἐπάνω, 

146,27 sq. αἱ ὑπάλληλοι ἐ. Β 118,18 

i) κυρίως, ὄντως ἐ. (Opp. ὁ σοφιστιχὸς 

τρόπος) Β 21,8 119,18.20 ἐπιστήμη 

ἐπιστημῶν Β 118,25 119,15 ἐνέργεια ἀπὸ 

ς ἐ. προϊοῦσα A 9,32 τῇ 
δύεσθαι Β 198,13. 14 

Α 

ἐπιστήμην ὑπο- 

ἐπιστήμης δεχτιχός 

74,10 sq. coni. νοῦς Β 499,10 νοῦ 

χαὶ ἐπιστήμης δεχτιχός V. δεχτιχός coni. 

τέχνη (μέρος, μόριον) A 6,26 sq. Β 9,2 

141,2 407,14. 15 

τεχνῶν ἣ ἐπιστημῶν A 306,12 — in exem- 

plis A 191,25 sq. 131,11 sq. 336,9.19.27 

B 213,9. 10 

παρὰ τῶν χατὰ μέρος 

21,9 22,18 2.19. 13 27,21 312,6 

ΤΣ A 51,22 μέϑοδοι A 154,18 ὑπόνοια 

Α 463,15. 14 B 911 δείξεις 

B 28,10 ἀπόδειξις B118,6 συμπεράσματα 

γνῶσις 

Β 108,10 πρότασις, ἀπόφανσασις Β 148,21] 56. ᾽ ρ ᾿ > Ι 

198,11 ἐρώτημα B 145,22 sq. ἔνστασις 

B 157,27 ϑεωρήματα Β 802,1054. ὑπό- 

ληψις Β 330,20 τὰ ἐ. Β 189,0. 1 ἐπι- 

στημονικῶς συλλογίζεσθαι (coni. ὄντως) 

A 305,15.16 συνάγειν B 143,27 

A 462,12.22 463,10 sq. opp. δοξαστιχῶς 

B 826,9.10.14 ἐπιστημονιχώτερον B 43,9 

εἰδέναι 

ἐπιστήμων A 2,386 36,23 154,19 B 328,21 

expl. A 270,111.12 ot χατὰ μέρος é. 

B 127,13 140,23 μεριχός τις (opp. 

ἐπισυναῦροίζε 

ἐπισὺν 

φιλόσοφος) Β 142,24 

Qa a 
Oo 

τ 

τ 

o = λον iv τ uv or 2 Ss rs o. b oS xi rea for) 

ισυνάγειν B 435,18 438,11 τισὶ συμπέρα- 

σμα B 90,12 pass. ἡμῖν 7 τοῦ xa8dhov 

εἴδησις B 540,20 ey λόγον, 

B 358,11.12.28 407,32 488,18. ἀπό, ἐχ 

Β 407,27 414,32 415,10 — ἐπισυνάξαι 

B 407,27 438,11 
(ζει 

ὁρισμόν 

tv pass. (αἰσϑήματα, μνῆμαι) 

Β 495,10. 28 

ATTELY 7p ροτάσεις, συμπεράσματα Sim. 

A 249,16 257,26 163,95, 264,12 356,15 

385,12 B 95,12 164,10 (ἔξωϑεν) 165,8 
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216,30 296,11 431,8 sq. 435,4.8 seq. 
ott A 382,21 intr. B 318,12 

ἐπισυντιϑέναι A 27,9.10 B 183,24.27 302, 

18.19 317,19. 20 

ἐπιτείνειν (τὴν δυσχέρειαν) A 276,25 ἐπὶ 

πλεῖον ἐπιτείνεται ἡ ἀπορία A 329,12 

πιτελεῖν pass. A 117,9 

πιτέλλειν (τὸ ἄστρον) B 179,19 

τιτέταρτος (λόγος) Β 100,7 

πιτήδειος εἰς A 270,13 sq. B 880,18. 20 

™ on 

a 

OM Ov 

ἐπιτηδεύειν βραχυλογίαν A 53,1 λογιχὰς 

τέχνας A 805,12 ἀρετήν Β 282,5 ο. inf. 

Β 7,5 med. τέχνας χαὶ ἐπιστήμας Β 

407,15 

ἐπιτιϑέναι B 188,78 τί τινι (ταῖς οἰχίαις) 

B 882,10.17 τάξιν A 119,6 ἀνάγχην 

τῷ λόγῳ A 302,25.26 τὴν λύσιν τῇ 

ἀπορίᾳ Ὁ 327,26 εἴδός τινε B 331,17 sq. 

pass. B 383,31 

ἐπιτρέπειν (ἡμῖν τὰ λοιπὰ προσυπαχούειν) 

A 58,2 

éxitpttos Adyos B 117,20.21 sq. 160,7 

def. 339,32 sq. ἀριϑμοί B 160,23 

ge tes τοῦ σχοποῦ B 385,19 a 

τυχία τοῦ τέλους B 385,26 
Mm OF (Ὁ. πιφάνεια (ὁρατή, ἀλλ᾽ οὐ xad? αὑτήν) B 

28,8 150,1 geom. Β 361,32 opp. γραμμή 

A 480,9.10 B 74,25 sq. 128,19 pijzxos 

μόνον καὶ πλάτος ἔχει B 215,27 54. péye- 

ὕος ἐπὶ δύο διαστατόν B 314,19 

ἐπιφέρειν A 166,27 Β 23,12-58,12 182,1 

συμπέρασμα A 36,20 214,12 παράδειγμα 

B 17,9 seq. ὅτι A 167,34 τί τινι B 958,5 

291,16 συμπέρασμα A 243,9 τὸ ζῆν τοῖς 

σώμασιν A 256,238 τὸ ἐπιφερόμενον 

A 185320 97,21 B 75,17 177,21 264,24 
med. B 333,19 

φημίξειν τινὶ ὄνομα B 37,3 

τιφορά Stoicorum i. 4. συμπέρασμα A 348.9 

τιχειρεῖν Β 849,9 ἐχ, ἀπὸ τοῦ μᾶλλον 

A 301,11 Β 439,16 ἐφ᾽ ἑχάτερα Β 2,5 
345,30 εἰς τὰ ἐναντία B 271,9 

ἐπιχείρημα A 83,6 208,20 Β 84,12 sq. 

85,5 86,25 87,31 233,31 sq. 254,12. 18 

279,26 283,31 284,7 285,2 288,12. 21 

289,22. 28 313,29 316,26 390,26 406, 

17.18.31 407,30 409,26.34 2x τοῦ 
ἥττονος B 403,31 

ἐπιχείρησις A 256,19 (ῥητοριχή) B 5,13. 14 

84,17 271,23 

Comment. Arist. XIII 3. Philop. in Anal. Post. 

™ OO Ms 
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ἐπιχορηγεῖν (ἡμῖν ἀφορμὰς πρὸς γνῶσιν) 
B 433,52 

ἐπόγδοος λόγος B 269,22 

ἐπουσιύ δης OPP. οὐσιώδης (τῶν 2 τὰ μὲν 

ἴδια τὰ δὲ συμβεβηκότα) A 276,12 coni. 

κατὰ συμβεβηκὸς ὑπάρχοντα A 818,7 

ἐπτάς B 398,26 

ἐρᾶν (7 ἐρωμένη, ὁ ἐρῶν) A 472,0 sq. 

ἐραστής A 472,13 

ἐργάζεσθαι ἀσυλλόγιστον τὴν συζυγίαν Α 

109,8 sim. Β 300,22 416,27 σαφήνειαν 

τῇ διδασχαλίᾳα A 285,14 τὴν ἀσάφειαν 
Α 400,11 τὸ τὴν χατάφασιν ἐργαζόμενον 
A 365,28 

ἐργασία B 169,16 

ἐργώδης compar. (δεῖξις) A 81,32 

épeticery τὴν buoyny B 214,30 

ἐρείδειν B 419.5 428,28. 29 

ἔρεισμα Β 428,51 sq. 

ἐρίζειν A 457,10 Β 410,28 

ἐριστικῶς μάχεσϑαι Β 191,2 ἐριττιχώτερον 

ἀντιλέγειν B 85,11. 12 

ἑρμηνεύειν (ἑαυτόν) A 35,7 155,25 332, 

15.27 pass. A 320,26 

ρμηνευτιχός (λόγος) A 333,13 
ἔρπειν A 185,5 

ρπετός. τὰ €. A 180,23 sq. 185,3 0)" @: ()" 

ἐρυγή plur. ὀξώδεις καὶ χνισσώδεις Β 878,10 
ἐρυῦρός A 245,8 

ἔρχεσθαι ἐπί τ ᾿ 396,2 402,25 419,9 t 

426,32 cf. 4181 B 3,16 εἰς γνῶσιν 

Bi 15,22) εἰς τὰ Ἢ ἦν τινι A 44,17 59,27 

169,1 πρὸς συμμετρίαν B 420,19 ἦλϑεν 

δεῖξαι Α΄ 436,11 

ἔρως A 4724. 28. 27 

Mm Oz ἐρωτᾶν dist. BOS στάττειν, χαλεῖν A 33,5 

τὴν ὅλην ἀντίφασιν A 21,30 pass. 6. 

inf. (?) Β 60,3. 4 

ἐρωτηματιχός (λόγος) A 12,17 

ἐρώτησις dist. πύσμα B 147,21 ἐξ ἐρωτήσεως 
λαμβάνειν B 144,22 

ἐσθίειν A 161,5 B 65,2.3 

ἔστε ὧν A 126,12. 13.16 sq. B 107,15. 23 

434,10 

ἔσχατος logice B 24,20 219,18 220,16 

228,0 sq. 227,32 228,2 sq. ἐσχάτως ὑπο- 

κείμενον, κατηγορούμενον Β 219,20.22 sq. 

224,26 sq. 400,16 

ἑταῖρος plur. Aristotelis A 123,15 124.9 

ἑτερογενής A 32,28 sq. 

ἑτεροειδής A 32,28 sq. B 246,13 

31 



482 ἑτεροχίνητος 

ἑτεροχίνητος Β 2,21 

τερομήκης ἀριϑμός def. B 62,18 sq. 
tepos B 360,14 363,23 τῇ οὐσίᾳ, τῷ λόγῳ, 

τ ὑποχειμένῳ Β 218.8. 202 παρά τι 

A 32,4 33.27.33 299,27 300,5 B 112.7 

273,14 288,12 371,12 sq. 485,31 ἕτερον ἐξ 

épov A 339,31 B 344,28 ἕτερον. -. xat . 

eee 
€ TEPWS ὡς m9 

a 

ἔτι... εἶτα A 162,25 ἔτι τε A 240,27 281,11 

290,8 
εὐανάτρεπτος. τὸ 

B 385,20 

εὐάρμοστος Β 385,7 

εὐδαιμονεῖν A 340,19 Β 280,9 282,5 

εὐδαιμονία A 273,29 277,19 B 280,11 

εὐδαίμων. τὸν edd, οὐδεὶς βλάψαι δύναται 

Α 840,19 

εὐεξία A 277,28 sq. 

εὐέπεια B 157,15 

εὐήϑης (Adyos) A 126,2 (ὑπόϑεσις) B 320,23 

εὐθυγραμματίζειν (tov χύχλον) A 477,2.3 

ebay. τῶν GWUATWY 

εὐθύγραμμος opp. κυχλοτερής B 182,20 

σχῆμα B 111,22 sq. 280,32 281,25 282, 

28.29 γωνία Β 113,10 sq. 

εὐϑύς. τὸ 000 def. B 61,8 opp. περιφερής, 
χαμπόλος B 62,27 67,15. 23. 25 69,4 sq. 

257,13 τὸ εὐθὺ ξύλον B 2,26 ἡ εὐϑεῖα 
(γραμμή) A 17,12 259,94 54. 454,0. ἡ 
B 8,12. 22 sq. 34,15 sq. 76,8 sq. 100,11 

102,21 sq. 116,18 183,14 sq. 377,6 sq. 

401,6al. def. B 9,16 61,9 124,1.2 819,30 
401,9.10 ἐν τῷ ἀέρι B181,15 τὸ ἀπὸ παντὸς 

σημείου ἐπὶ πᾶν σημεῖον εὐϑεῖαν γραμῥιὴν 

ἀγαγεῖν B 35,24 129,8 130,6.7 δύο εὐϑεῖαι 

χωρίον οὐ περιέχουσιν Β 80,11 εὐϑεῖαν 

περιφερείᾳ ἐφαρμόζειν Β 112,0.20 149,13 

ποτέρα χαλλίστη τῶν γραμμῶν, 7 εὐϑεῖα 7 

ἡ περιφέρεια Β 146,8 149,21 ἐπ᾽ εὐθείας 
opp. ὑπεράνω, ὑποχάτω Α 65,21 τάττειν 

A 18,2) geom. ἐχβάλλειν Β 113,32 
ἔσονται ἀλλήλαις αἱ εὐϑεῖαι Ὁ 9,14 logice 

(opp. δι᾽ ἀντιστροφῆς, διὰ τοῦ ἀδυνάτου 

sim.) δειχνόναι A 90,9 sq. 439,23. 24 sq. 

440,16 sq. 444,24 B 16,24 278,28 304,18 

εἰδέναι B 16,21 συνάγειν B 144,1. 7 

δεῖξις A 102,6 195,32 198,9 (i. 6: διὰ 

τοῦ “ATA παντὸς χαὶ TOD χατὰ μηδενός) 

201,19 284,4. 26 287,4 (i. ᾳ. ἡ χατη- 

I INDEX 

γοριχὴ δεῖξις) 248,38 298,7.9 sq. B 16,25 

19,10. 19 sq. 140,11 273,27 ἀπόδειξις 

(ἀρείττων τῆς εἰς ἀδύνατον) B 290,32 sq. 

συλλογισμοί B 137,28 sq. 291,9 sq. χατ᾽ 

εὐϑεῖαν (τῶν ἄχρων) A 101,21 483,17 

(coni. συνεχῶς) χεῖνται οἱ ὅροι B 374,25 

opp. χαϑ᾽ ὑπόϑεσιν A 47,14 

opp. ov 
Opp. ἡ δι᾽ ἀντιστροφῆς, ἡ εἰς ἀδύνατον 

δειχνύναι 

ἀντιστροφῆς ἃ 120,25 δεῖξις 

ἀπαγωγή A 90,17 110,4 104,29. 25 

291,4 δι᾿ εὐϑείας δειχνύναι opp. Ora 

τοῦ ἀδυνάτου A 236,24 δεῖξις A 181,0 

εὐθείας δεῖξαι A 251,17 ὑπ᾽ εὐϑείας 
προσχεῖσϑαι geom. Β 104,11 — εὐθεῖα 

πτῶσις (opp. πλαγία) A 999,20 sq. 504,12 

342,25 Β 265,1 — εὐθύς adv. A 15,22 

logice A 19,19 52,19 B 199,2 opp. peta 

πλείονα, πολλά B 196,13 sq. 197,80 edtews 

A 97,21 395,19 422,15. 20. 22 480,22 

εὐθύτης ῥινός Opp. σιμότης B 67,30 

evxaipws A 239,4 

εὐχοσμία (περὶ τὴν λέξιν) A 333,23 

wie 

> 
2 

εὐχτιχός (λόγος) A 33,3 

εὐλή ρίαν. B 434,12 
εὔλογος A 111,29 331,1 B 127,19 εὐλόγως 

A 3,22 B 278,23 291,15 294,25 

εὐοδεῖν A 46,27 ἐπί τινος A 203,17 

εὔοδος (ὃ λόγος) B 397,50 

εὐπνοιὰ B θὁ8ῦ,11 

εὐπορεῖν ὑλῶν A 74,20 78,12.26 89,30 

93,28 94,24. 25 al. προτάσεων A 133,28 

270,8 sq. 280,14 sq. 287,16. 17. 25 305,38 

ὅρων A 176,14 203,8 216,31 225,14. 15 

227,10 (μέσων) 288,9 διαφορῶν A 312,13 

ὀνόματος A 332,17 τοῦ διδάσχοντος B 12, 

27 ο. inf. A 126,27 176,14 295,31 332,21 

( τῶν προτάσεων A 5,27 290,5 

295,20 299,19 302,1.30 304,31 305,2. 

9.29 306,26 315,7 347,27 τῶν ὑλῶν 

A 88,15 συλλογισμῶν A 280,13 318,18 

εὐπορίαν τῇ ἀποδείξει ποιεῖν A 288,1 

εὔπορος compar. (λόγος) A 287,21 

εὐπραγία plur. B 419,8 

εὕρεσις opp. μάϑησις B 3,31 sq. opp. ζήτησις 

B 4,4 12,10sq. 20,6 dist. γνῶσις B 14,2 sq. 

dx προὐπαρχούσης γίνεται γνώσεως B 12,7 

Sq. ὡς οὐχ εἴη ὅλως εὕρ. B 14,16 τῶν προ- 

τάσεων A 273,21 274,5 819,18. B 162, 

16.32 168,20. 27 al. 

ριῶν Β 332,27 

B 333,6.9 

τῶν δέχα χατηγο- 

τῆς αἰτίας, τοῦ μέσου 

τοῦ δρισμοῦ, τοῦ συλλογισμοῦ 
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oe uy B 352,112.15 ε 

B 418,19 

εὑρίσκειν opp. pavidvery Β 8,33 opp. 

ζητεῖν B 14,15 sq. διὰ συλλογισμῶν 

A 3,29 ὁ. inf. (μὴ εὑρίσκων ὀνόματι 
σημᾶναι) A 888,0 

εὔσημος. διὰ τὸ εὔσημον A 117,0 

εὔρ. τῶν ἑπομένων 

Η 

, 

εὐσύνοπτος A 317,4 πρὸς τὸ edo. A 69,29 

εὐτάχτως B 403,21 410,4 

εὐταξία B 214,32 409,17 

AE TE Opp. δυσπραγεῖν Β 413,9 

ue ovetv A ial 

εὐχερής A 88,32 267,24sq. 318,28 B 163,27 

186,5.9 πρὸς ἀνασχευήν A 268,10. 22 

εὐχερῶς B 109,17 compar. A 316,32 319,12 

ebyestat expl. A 33,4 B 147,30 

εὐχή expl. B 360,8 

εὔχρηστος εἰς ἀπόδειξιν B 64,25 

ἐφάπτεσθαι geom. B 113,37 

ἐφαρμόζειν (ἐφαρμόττειν) τί τινι B nee 

13,10. 27.28 14,3.8 16,15 17,4. 7 

156,11 geom. Β 112,4.5. ἐπί τινι i 

98,17 pass. A 121,8. geom. διὰ σημείου 
B 104, 6 intrans. logice expl. B 314, 
14.25 sq. 315,10 geom. B 8,31 113.38 
awl A 20,1.2 25,28 B 98,17 234,11 
250,11 352,6 409,19 410,20 414,12 
(ἀλλήλοις) B 314,13 sq. geom. B 27,5 
36,15 105,12 112,19 sq. 114,7 149,13 
ἐπ᾿ ἄλληλα B 11,2 123,17 126,15. 16 

ἐφεχτιχός. οἱ 2. χατασχεγάζοντες ὅτι οὐχ 

Ξ συλλογισμός A 30,29 

ἐφεξῆς A 34,10 55,9 57,18 79,28 100,2 
137,21 242,25 257,9 264,920.22 271,97 
461,3. 6. 10 B 70,31 71,2 80,2 88,1 92,10 
115,13 122,20 134,1 160,14 194,24 
197,26 230,26 25910 262.3 290.28 
333,28 (coni. προσεχῶς) 351,24. 26 
391,27 sq. 393,8 421,5.6 def. B 392.8 
τούτων A 206,9. τινί B 315,19 ἀλλή- 
ἘΣ A 242,24 264,16 zai 2 B 156,14 
d7,14 .160,6.16 256,23 25814 καὶ 

οὕτως 2. B 160,19 164,16 226,30 228.24 
232,20 233,3 263,38 289.9 319,94 χαὶ 
τοῦτο 2. B 230,21 τὰ 2. B 1208 2 253,3 
καὶ τὰ 2. B 261,25 γωνίαι A 332,28 
B 9,14 116,11. 13 sq. 117,7 sq. 126,19 
128,30 219,15 342,16 369,19 429,21 sq. 

ἐπε δ ην ΠΕΣ B 485,90 ἑαυτόν B 376,22 
ἐφερμηνευτιχός B 359,31 360.5 362.22 

364,15 372,13 397,24 

ζητεῖν 488 

ἔφεσις A 262,14 

ἐφετός A 257,18 sq. 262,0 sq. 268,26. 27 
264,11 sq. 275,10 sq. 346,10 

ἐφ υρίσ χειν Β 165,11. 12 353,30 378,19 
380,25 

ἐφιστάναι ἀκριβέστερον B 39,95 ὅτι, ὡς 
A 104,26 1% 28.99 143,31 324.30 441,25 
πῶς φησιν A 204,28 ἐχεῖνο, ὅτι A 289, 
5.0 356,16 τινί A 217,11 995.91 
338,21 B 180,15. 16 ἐπιστάς B 65,2 
ἐφεστηχυῖαι coni. ἐνεργείᾳ οὖσαι Β 43 0,10 

ἔφοδος λογιχή Β 235,2 

ἔχειν τὸ ζητούμενον Α 89,27 141 11 236.36 ιν 
200,19.81] Β 412,28 413,9 ἔχεις οὖν 
καὶ ἐν πότοις ἣ ἀντιστροφή A 40, 8 ἔχομεν 
διὰ τούτων ὅτι A 184,11 ἔχομεν .. ἀπο- 
δεδειγμένας A 168,20 sim. B 110,21 266,2 
eiyov.. . ἑπόμενον A 187,16. 20 ἔχει τ 
Ἄριστ,) διεξελϑεῖν A 399,7 440,4. ἔχει ἡ 
φύσις ἐν γήρᾳ πολιοῦσϑαι A 152,25 ταῦτα δὲ 
=) Π 
ἡ ὑπόϑεσις ἔχει ἐπ᾽ ἄπειρον προίεναι B 257, 
22 ὅϑεν χαὶ τὸ ἀπόδειξις ὀνομάξεσϑαι ἐ ΟΕ 
B 31,12 sim. 88,1 40,2 ἐν ἑαυτῷ B 156,2 
πλέον ἔχειν Β 208,34 ὡς ἔχομεν γνώσεως 
Β 3867,5 368,17 περί τι A 152.3. 4 
B 101,10 102,11 144,18 155,2 157,6 
(9,9 300,16 306,28. 29 822,0 τούτου 

δὲ οὕτως ἔχοντος A 19.8 B 202,92 οὕτω 
γὰρ ἐχόντων Β 201,27 — med. coni. συνε- 
χίζεσϑαι (ἀλλήλων) B 390,21 994,1 ἔχεται 
διανοίας ἣ λέξις τοιαύτης B 41,5 sim. 
159,14 τὰ ἐχόμενα expl. B 942,2 sq. 

ἐχῖνος expl. B 417,13 
ἕως οὗ c. ind. fut. A 316,20 ¢. ind. aor. 

B 1125 c. coni. B 15818 162,26 
183,24. 28 184,11 

Léewv B 109,21.22 364 4,26 sq. 366,21 374,11 
ξέσις τοῦ περὶ τὴν χαρδίαν αἵματος B 109, 

14sq. 364,22sq. 366,15 371,13 373,31 sq. 
ζῆλος γεωμετρικός A 84,26 
ζῇν. oC. ἐπ ἰφέρειν τοῖς σώμασι A 256,23 
Cnrety τί, εἰ, πότερον sim. A ὅ.21 6,19 

10,32 22,4 39,33 42,29. 36 52,15. 22. 97 
93,24 62,28 al. B te 4 sq. 42,26 sq. 
211,8 278,23 341,14 343,2 346,2al. mept 
τινος B 20,24 341.9. 1 Π 56. ὅτι Β 89,1 
opp. λαμβάνειν A 454,8 opp. εὑρίσκειν 
B 14,15sq. pass. opp. δεδόσϑαι Β 7,29 sq. 

OLS 

] 
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121,9 τὸ ζητούμενον Β 7,21 sq. 8,21.56- 

11,15 12,3 20,11 42,27 43,10 56,21 

121,13 sq. 127,4 334,15 sq. ὡς ὁμολο- 

γούμενον λαμβάνειν A 34,26 141,11. 12 

236,36 241,8.9 253,23 260,138.31 B 412, 

28 413,25 ἔχειν τὸ ζητούμενον v. ἔχειν 

ζήτημα A 273,13 B 334,10 sq. (expl.) 

336,12 sq. 386,6 sq. 390,2 λύσις tod ζ. 

B 432,7.16 ἁπλοῦν, σύνθετον B 339, 

1 sq. 

τησις Opp. εὕρεσις B 4,5 12,9 sq. 20,6 

τινός B 334,15 346,2 περί twos B 4,7 

42,23 43,5 334,13 409,28 τὴν ζ. τὴν 

λέγουσαν διὰ τί A 53,15 τοῦ μέσου Evexev 

γίνεται A 293,380 ἔν τισι, περί te-A 301, 

22.31 πολλὴ πῶς Β 190,9. ἔχειν τὴν 

ζ. A 273,12.15 περί, ἐπί τινος Β 336,22 sq. 

ζητήσεως ἄξιον Β 39,13 παυύμεϑα τῆς ζ. 

expl. B 281,19 : 

ζῳδιαχὸς χύχλος B 26,5 

ζῷον saepe in exemplis, velut A 180,20 56: 

B 5,24 8,17 sq, 187,1.31 dist. ζῳόφυ- 

τον. φυτόν A 14,4 16,4 354,9sq. B 411,24 

def. A 18,32 B 348,24 sq. 411,18 ef. 

A 17,31 100,30 

ζῳόφυτον A 14,4.5.10 16.4.5 B 411,24 

‘Hyetotat. 6 ἡγούμενος ὅρος A 166.50 sq. 

ἀδύνατον TOY 7. ἐπὶ πλέον εἶναι τοῦ ἑπομένου 

A 167,16 τὸ ἡγούμενον ἐν τοῖς ὑποϑετιχοῖς 

συλλογισμοῖς A 242,26 sq. 166,10 sq. 

170,21 sq. 244,6 sq. B 44,18 sq. 47,8 

81,18 sq. 174,30 175,1 sq. 292.14.15. 24 
297,29 sq. 

ἤγουν seilicet A 301,27 410,9 B 39,15 145,6 

339,11. 25 saepe in sq. 

ἤδη logice A 14,1 B 20,21 21,30 al. 

ἡδονή (οὐχ ἀγαϑόν, ἀγαϑόν) A 250,29 sq. 

262,5 sq. 273,24 sq. 274,3 (οὐ πᾶσα 

κατὰ φύσιν) 276,20 sq. 277,18 sq. 281, 

20 sq. 315,20 sq. (λεία ἐνέργεια, ἀνενό- 

χλητος ζωή) 316,23 341,16 348,12 sq. 

446.27 (χαρά) 448,19 sq. 451,18 454,22 
455,4. 5 B 345.30 sq. 348,10 sq. 

ἡϑιχ ός (πραγματεία) B 331,9.15 

ἥκειν εἰς ἄπειρον Β 48,5 

ἡλιαχός (ἔχλειψις) B 21,1 

175,26 (φῶς) 310,21 

ἡλικία, ξηροτέρας ἧ. γενομένου B 396,23 

20.8 (χύχλος) 

I INDEX 

ἥλιος A 171,83 242.31 sq. B 31,25 sq. 72,28 
73,1. 1. 8 92,94 1292 1683 325,22 
332,18 340,8 370,8 384,15.16 396,10 sq. 
421,18 φύσει ϑερμός A 38,23 τῆς σε- 

λήνης ὑψηλότερος Β 31,26 τὸν ἥ. μεί- 

Cova εἶναι τῆς γῆς Β 128,20 ἀφεστηχέναι 

τῆς σελήνης, ὅσον ἣ σ. τῆς γῆς ἀφέστηχε, 

μεῖζον μὲν ἣ ὀχτωχαιδεχαπλάσιον ἔλαττον 

δὲ 7) εἰχοσαπλάσιον B 300,27 χινεῖται 

A 43,29 126,12 B 328,21 421,20 ἐπὶ 
τοῦ ζῳδιαχοῦ χύχλου B 26,5 sq. ὁ χύ-. 

zhos ὃν χινεῖται 6 ἥ. Β 175,25 (6 χρόνος) 

μετρούμενος ὑπὸ τῆς χινήσεως τοῦ aie 

ἥτις χύχλῳ γίνεται B 387,29 ef. 393,2. 3 

ἐν χριῷ γίνεται A 59,11 169,7 ἐχλείπει 

B 20,054ᾳ. 110,23 sq. 299,14 330,18 
301,24 τὸ συνοδεῦσαι τῇ σελήνῃ τὸν 7}. 

Β 422,18 5α. 

ἡμέρα A 166,7 sq. 171,38 242,31 B 175, 

26 sq. 383,7 sq. 384,15 

ἥμερος φύσει B 367,14 

ἡμιχύκλιος,. 7. τμήματα B 302,22 τὸ 7. 

B 108,20.27 113,4.5 sq. 181,24 τὸ 

ὑπὲρ. γῆν, B 175,25 

ἧ- at γωνίαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν A 254,1 sq. 

ὑπὸ γῆν 7. παντὸς 

πῶς ἡ ἐν ἧ. γωνία ὀρϑή, ἐστι Β 811,93 sq. 

ἡμιόλιος Β 160,17. {τινός) 9. 23 

B 339,33 427,19 

ἡμίονος. οὐδεμία ἧ. χύει A 468,1 sq. 

464,7.8 405,15 sq. B 16,13 sq. 180, 
14 sq. 285,19. 20 

ἡμίσευμα geom. B 876,35 

λόγος 

ἥμισυς. τὸ ἧ-. τοῦ ἐνδεχομένου Opp. τὸ χατὰ 

τὸν διορισμὸν ἐνδεχόμενον A 163,16 177,18 

178,11. 29 181,5. 19. 85 sq. 195,22 902.4 
208,11 219.18. 25 cf. 211,26 
cera B 76,14 

ἡμισφαίριον B 31,29 

ἡνίχα 6. ind. A 22,8 132,11 204,29 206,26 
Ὁ: coni. ibid. 31 c. a ec. opt. A 116,31 

ἡνίοχος A 8.2.13 astron. B 167,9 180,22. 23 

ἤνυστρον expl. B 417,13 

ἥπερ post compar. A 433,19 471,11. 14 

474,16 B 48,13 105,1 120,6 154,17 
163,13 261,5 286,27.33 287,19 333,23 

ἠρεμεῖν B 305,18 365,1 387,32 sq. 435,25 

ἠρεμία B 35,1 305,17 sq. 

ἠρεμίξεσϑαι (μέσον τῆς χινήσεως χαὶ τῆς 

ἠρεμίας) B 305,20 

ἡσυχάζειν B 968,1 

.- 4A 72,7 113,34 260,6.10 515, 18. 19 

re ce 
μία ἡμί- 

Μ) 

ἤτοι. 



VERBORUM 

316,28 335,22 400,25 sq. B 107,28 198,17 

996,98 ἃ]. ἤτοι... ἤτοι sive .. sive A416,15 

440,15.24.25 454,23.24 B 19,13 198,21.22 

i. q. ἤγουν scilicete A 18,80 17,26 18,4 

149,1 177,11 417,24 455,9 456,9 458,2 

482,38 B 4,22 24,14 34,20 51,7 106,17 

121,29 159,7 190,18 194,7 198,12 268,16 

314,2 317,38 331,31 

ἧττα B 416,28 

ἥττων. ἐπιχείρ 

ἐπιχειρεῖν ἐκ τοῦ ἧττον (Opp. ἐκ τοῦ 

801,12. sq. 

99 
μα é% τοῦ ἥττονος b 403,38 

μᾶλλον, ἐκ τοῦ ὁμιοίου) 

ἧττον ἀχριβέστερα B 900,22 

77 expl. B 420,29 sq. 

Θάλασσα A 357,27. 28 

ϑαλάττιος (χων) B 134,29 273,3 

ϑάτερος A 361,6 395,25 B 186,20 187,10 

198,18. 22 

ϑαυμάσιος (ϑεώρημα) A 470,6 

B 4,29 

ϑαυμαστός. τί ὃ. B 144,10 τί, οὐδὲν ὃ. 

εἰ A 13,23. 24 17,18 49,16 167,22 314,15 

Β 10.9 1410. cant. Ay 168 S446 512 

394,4 

ϑαυμνασίως 

ὅπερ ὃ. ὅτι, 

ϑεᾶσϑαι A 3,13 

Detos. ἀχριβὴ xat deta A471,2 νοῦς coni. ὑπὲρ 

ἡμᾶς opp. 

B 48,32 εἴδη coni. pores B 324,8 892,8 

χρήῆυα B 33 ὃ. Πλάτων A 6,16 

*IdpBrtyos A 26,5 τὸ ὃ. A 243,29 sq. 

τὰ ὃ. A 446,27 Β 324,6 352,9 sq. (coni. 

νοητά) 339,10 

θέλειν opp. δύνασϑαι A 472,7 sq. 

σχήμονες ϑέλουσιν εἶναι at συλλογιστιχαὶ 

προτάσεις A 207,4 sim. B 64,25 110,8 

170,9 176,32 198,14 251,32 

ϑεμέλιος, ϑεμέχιον A 8,20 B 376,11 

392,( sq. 387,26 391,17 392.5. 22 sq. 

393,7 sq. 394,20 

ϑέμις. οὐ yao ὃ. B 214,22 

ϑεολογία B 331.9 

ϑεολογιχός (πραγματεία) B 331,11 

teos ἀγαϑός, ayatd, ἀΐδια ποιεῖ A 243,18 

54. 244,19 sq. 

A 342,9 sq. 

sq. 007,14, 15 

ϑεραπεία τῶν χατοιχομένων B 326,32 logice 

A 112,20 

ὁ ἡμέτερος B 47,26 οὐσίαι 

55. 9g 

ὕλη τοῦ ϑεωρητιχοῦ A 7,5 

ἀνομοιο- 

πάντα χατὰ χαιρὸν ποιεῖ 

306,12. 13 ὅτι ϑεὸς ἔστιν B 

485 ϑεωρητιχός 

ϑεραπεύειν τινά Β 930,99. 84 ὑπόνοιαν 

b 408,5 

Jeppatvery B 22,4. pass. B 38,7 

Beppds A 27,29 242.9 B 38,8 sq. (i 

συμμετρία τῶν ὃ. zat τῶν Ψυχρῶν) 376,6 

386,8 sq. 419,32 sq. 

ϑερμότης B 38,18 422,20 sq. 

ϑέρος B 396,9 sq. 

ϑέσις B 296,13 

177,26 314,16 

375,5 thy ὃ. ἔχειν. B 

ἀνείβειν B 268,26 sq. 

270,20 τῇ ὃ. opp. τῷ ἀξιώματι A 

87,2 πρῶτος A 87,24 τῶν σχημάτων 

A 65,6 τῶν τριῶν ὅρων B 208,95 opp. 

244,6 sq. B 197,4. ορρ. 

στέρησίς τις χαὶ ἀπόφασις B 801,21 

ὑτοῦ ἐστι ϑέσις A 85,33 cf. 460,22 logice 

ibid. 13 

τῆς ,. εἴδη (ὑπόϑεσις, δρισμός) B 35,1 ie 

ef. 55,7. 8 127,25 sq. 374,34. 35 A 33 

οὐ δείκνυται ἀλλὰ λαμβάνεται B 36,20 i. a 

exp]. B 55,6.9 ϑέσεις i. q. αἱ 

ἀντικείμεναι διαφοραί expl. B 408,80 ϑέσει 

opp. φύσει A 87,11. 17 (1. q. ἐξ ἐπινοίας 

ἀν)ρώπων) B 372,02 373,38 

ὑεωρεῖν A 9.7.14 65,9.23 66,5 451,20 

B 215,10 240,20 300,21 sq. ἀλλὰ ϑεω- 

είμενον B 387,17 434,29 

OTEPON é , 

Alea! 

ἀναίρεσις A 

opp. ἀξίωμα B 34,9 sq. def. 

πρό τασις 

ρητέον χαὶ τὸ 

435,39 ino ἄνευ, 

ὑετὰ ὕλης Β 339 2 ἁπλῶς Β 841.2 

ἐν Α 28,20 a: et 39,2 40,1.6 41,8. 9 

B 7520.26 96,19 156,35. 10 337,23 338, 

18.23 339,14 396, 17.18 al. ἐπί τίνος 

B 7,18 14,4 136,7 428,18 πε 

40,29 ϑεωρητός } vo (coni. νοητός) A 3,7 

ϑεώρημα A 53,24 112,17 159,19 165,1 

252,26 293,18 333,19 344,17 345,24 

348,4 467,2.10 469,11.22 470,6. 24 

471,38 472,38 B 8,9 (μερικά, καϑολιχα) 

13,2sq. 125,2 146,7sq. 164,14.19 165,8 sq. 

188,9 216,28 263,15.25.26 265,7 288,23 

299,9 802,9 sq. 415,2 422,30 426,5 429.5 

περὶ τούτου A 146,28 173,11 γεωμετριχά 

A 49,17.18 B 3,26 8,22 9,10.11 sq. 97,4 

98,18.19 101,17.18 113,25 120,7 122,15 

128,28 144,29 148,21 302,30 

S18) 

SEG a τ » va 

μουσικά 

Β 150,9 ἰατριχά Β 318,31 ἐν τοῖς συμ- 

βίχτοις 3. B 179,10. 11 

ϑεωρητιχός opp. πραχτιχός A 8,23 μέρος 

τῆς φιλοσοφίας A 6,31 sq. B 2,25 τούτου 

(scil. tod 3): ὕλη μὲν τὰ Veta, τέλος δὲ ἡ περὶ 

ταῦτα θεωρία ἃ 7,5 ϑεωρητιχή A 398,14 



480 ϑεωρία 

ϑεωρία opp. πρᾶξις B 2,29 τινός B 42,8 

περί τι A 7,6 περί τινος A 423,16 B 

299,10 φυσιχή B 147,12 

τὴν 8. τινὸς ποιεῖσϑαι B 300,24 

ϑηλυκός (φωνή) A 37,8 

ϑήλυς Β 280,19 352,21 sq. 

ϑηρᾶν τὸ τί ἐστι, τὸν ὁρισμόν B ὅτ0,18 

400,20 408,52 412,11 

ϑησαυρίζειν ἑαυτῷ τὰ σιτία A 484,27 

ϑησαυρός A 152,4 153,17 Β 64,5. 9 

ϑιγγάνειν (coni. προσπίπτειν) A 354,17 sq. 

ϑνητός A 18,2 100,82 308,27 sq. 310,33 

sq. 311,15 sq. 312,10 B 35,3 sq. 37,9 

199,20 223,138.19 264,9 sq. 437,21 438, 

6.17 

ϑνητότης B 400,28 

ϑρασύτης (opp. δειλία) B 356,17 

Yoextixds A 14,5 

B 43 
Jupds coni. ἐπιϑυμία A 13,32 B 436,32 

438,26 def. B 109,14 sq. 364,22 sq. 

30 sq. 365,12 366,16 371,14. 22 373,14 

sq. ol 374,15 

eta ὕλης μετα λῆς 

(δύναμις τῆς Ψυχῆς) 

ϑυμοῦσϑαι B 364,26 sq. 374,10 sq. 
(τὸ χεχρυμμένον ὑπὸ τὴν ὃ.) τ ξχρυμ. τι |v ὺ. dopa A 7,27 

464,14 

“lapa plur. B 9,5 36,16 

ἰᾶσϑαι B 100,30 
B 3814 

ϑεωρήματα B 151,13 
ἴασις τῆς δίψης 

ἰατρικός: 918,91 

προβλήματα B 314,8.9 ἀρχαί B 919.Ὁ 

τέχνη Β 380,34 τὰ ἐ. Β 150,16 265,20 

319,12 ἰατρική A 8.8. 14.105 259,1 sq. 

397,26. 27 B 9,3.8 36,17 74,16 100,25 

19,5 146,17 157,5 182,28 314,21 320,10 

385,15 sq. 

ἰατρός A 8,7 152,2 344,4 sq. B 2,9 5,18 

34,24 100,26 a Ah ὄντως t.) 146,18 sq. 

150,2. 12 sq. 

414,14 

ἰδέα τινός A 21,11 343,15 τὰς @. εἰ 

B 183,18 sq. 

οὔτε “ATA παντὸς 

2,13 sq. (κάμνων) 243,5 

σάγειν 
» / ~ =) ~ 

ἐξηρημέναι τῶν πολλῶν 

οὔτε κατὰ τινὸς λέγοιντο 

Β 241, 
5 ~ 

παρὰ τῷ 

ἄν ibid. 21] ὁ περὶ τῶν t. λόγος 

25 sq. cf. 243,9.12> at t at 

Πλάτωνι B 485,29 

ἰδιάζειν A 279,14 306,6 346,2 

A 67,23 306,4 

Sr 
ἰδιαζόντως 

I INDEX 

ἰδικός B 36,14 141,24 142,1 fort. 409,23 
ἰδικῶς Β 100,21 ἰδικώτερον Β 129,4 

235,25 

ἴδιος logice B 55,22 ta t. opp. at 

εἰδιχώταται διαφοραί A 17,16 opp. γένος 

A 39,20 sq. 

μενα A 276,10 sq. B 70,5 opp. τὰ κατ᾽ 

οὐσίαν Eee A 308,13 cf. 314,7 τὰ 

οὖν͵ ἴδια συμβαίνοντα συμπτώματα B 72,28 

τὰ “AT οὐσίαν ἑχάστῳ.... ἴδια ὑπάρχοντα 

B 294,8 τὸ ἴδιον σημεῖον expl. A 484,18.10 

dist. τοὺς ὁρισμούς, τὰ ἐπό- 

ἰδίως ὑπάρχειν Α 11,4 ἰδία A 206,8 612,9 

344,1. 6.12. 383,25 B 850.28:58. 991: 

21.26 358,1 al. ἰδίᾳ. καὶ ἰδία. B 415,17 

ἰδιότης (σχήματος) A 72,18 355,33 986,5 

plur. (φυσιχαί) A 332,13  coni. συμβεβη- 

xotwv B 437,17. 18. 32 

ἰδίωμα plur. coni. ἘΠ ΠΕ B 437, 

28 peptxd t. expl. ibid. 22 sq. 

ἰδιώτης A 5,32 B 16,18 191,15 

ἰδού A 249,2 395,10. 11. 12.23 sq. 400,7. 

15 403,29 404,7 406,18 409,3. 27 410, 
13. 21 428,22 450,25 B 6,9 40,8 53,26 
a 65,20 83,7 92,25 96,3 109,23 128. 
7 188,8 167,29 175,28 187,23 312,15 
345,12 

ἰέναι εἰς, ἐπ᾿ ἄπειρον A 31,27 B 44,4. ὃ 

45,22 46,6 48,4.10 222,16 227,13 228, 

3 sq. 229 9,25 232,6 al. ἐπὶ τὸ ἄνω, ἐπὶ 
) τὸ χάτω 99.20.27 κχύχλῳ B 46,20 

> 

ixvetotar (εἰς τοῦτο) A 153, 

ἱμάτιον A 61,5 B 13 214,28 

ἵνα. παράγγελμα πα Swat χαϑολιχόν, ὅτι... 

ἵνα εἴπῃς - -- ἐπ 1 A 479,5—7 ec. ind. fut. 

Ay 22031 Scopte fut B 39256) ΚΣ δ: 

post praesens A 19,6 225,12 B 226,18 

248,8 290,21 ἵνα py... βλέπωμεν AR 

εἰδείημεν A 305,23 consecutive magis 

quam final. ὁ. coni. A 201,5 205,14 248, 

14.19 249,6.9 (post συνοίσει εἰς τοῦτο) 

280,26 289,29 293,6.19 336,30 394,18 

396,29 (post οὕτως) 404,31 407,10 b 

4,1 38,16 41,2 92,29 98,10 111,15 144, 

23. 24 147,23 163,29 175,11 186,17 

265,27 324,28 iva nav. . yévytac B 

361,3 c. opt. B 287,7 c. indic. (éottv) 

A 70,13 

ἰοβόλος ie A rae 

εὐ πα 8,12, 

78, 

ραὃ 

‘Inioz. 



VERBORUM 

ἵππος saepe in exemplis: A 13,22 (def.) 

17,16 §1,9.sq. 191,29 sq. 202,20 sq. 

263,8 389,29 397,18 B 5,24 360,2 412, 

32 430,17 al. 

τασϑαι A 64,1 sq. 252,9 375,34. 35 

ἔρις (ὅτι τρίχρωμος κτλ.) B 181,23. 94 420. 

91 sq. 6 τῆς t. χύχλος Β 421,20 

ἰσάχις B 11.30.91 427,20 sq. 

icdpituos A 264,82 B 318,12 

317,25 

ees B 103,80 104,22 

ἰσοδυναμεῖν A 44,21 54,20 sq. 58,2 sq. 

79,4 80,8. 23 81,23 82,4 sq. al. B 20,26 

23,7 65,35 68,12 sq. 295,16 408,7 al. 

ἰσοπερίμετρος B 148,26 182,15 sq. 

ἰσόπλευρον τρίγωνον A 254,12 Β 8 

adv. B 

3,23 56. 

10,12 73,25. 26 162,18 sq. 271,26 278,15 

277,12 343,11 sq. al. παραλληλόγραμμα 

B 103,30 104,22 ἀριϑμοί expl. B 62,17 
ἴσος τοῖχος Opp. ὁ χεχλιχώς Β 2,27 mathem. 

A 354,9 306,20. 21 321,17 sq. B 8,14 sq. 

10,14. 31 sq. 25,4. 5.12 98,26 99,1 123, 

2.18 180,35 214,10 215,18 sq. 315,32 

ἐξ ἴσου χεῖσϑαι Β 1941 ἐπ᾽ 

στασϑαι B 361,32 sq. 

B 425,30 πρὸς ἑκάτερα ἔχειν A 301,14 

ὶ πλε ἐπ᾿ ἔλαττον expl. A 39, 

19 sq. 273,32 sq. τὸ ἐπ᾿ ἴσης A 61,15 sq. 

(περὶ ὃ ἡ προαίρεσις ἔχει) 152,2 sq. 153, 

9 sq. 169,16 
κελὲς τρίγωνον A 253,31 sq. 

tons ἀφί- 

χατηγορεῖσϑαι 

892,18 sq. -- Qa [9] a 

Bris cle SG-- 161 69,29) ΣὙ15 0 Sqs 

12,4 sq. 73,24 73,8 sq. 76,20.21 78, 

18 sq. 79,3 sq. 80,26 86,20 104,9 134, 

17. 18 271,26. 27 272,8 sq. 273,15 274, 

9 sq. 275,27. 28 302,30 345,12 sq. al. 

ἰσοστροφή A 40,3 

ἰσότης B 242,1. 18 

isottuta, 26 t. A 158,8 

Seat Leh tv, χοινώνεῖν ‘A 15,12. 22 

A 167,14 
ἱστάναι oiztay A 8,79 εὐϑεῖαν ἐπ᾽ εὐϑεῖαν 

B 116,18 128,30 ἐπ᾽ εὐθείας B 3774 

φαντασίᾳ B 437,17 tota- 

cat opp. els ἄπειρον ἰέναι A 31,26 

B 217,38 219,10 sq. 227,13 sq. 

σεται B229,22 ἔστη ἡ τομή B391,80 μέχρι 

hove οἱ ΟΝ 

αἴσϑημα ἐν τῇ 

σταϑή- 

ταύτης τῆς διαιρέσεως Β 80,6 ἔστη ἡ 

3 410,91 cf. 411,24 

“zat ἐπὶ τὸ ἄνω vat ἐπὶ τὸ χάτω A 272,26 

διαίρεσ ις ἄχρι τούτου 

481 χαϑόλου 

21 263,5 εἰς 

3,24 τῆς ζητή- 

B 231 24 232,20 247 18: 
59 esas προτάσεις Β ὃ 

σεως Β 280,2) τῆς χινήσεως Β 380,15 

perf. geom. B 128,10 ἑστώς A 191 
1L sq. 

ἱστί 3 981,93 

λῶν ἵν pass. B 243,20 

a (φέρεται) A 480,27 (πολυϑρύλλητος) 
8 102,13 157,3. 15 377,29 plur. B 157, 
Cot) 

ἰσχυρός. ἑχατέρωϑεν 
493,99, 34 

ἔχειν τὸ ἰσχυρόν B 

ἰσχύς A 301,18 sq. 
ἰχϑύς B 174,29 852,20 419,9. 18.28 428, 

26 sq. 

Καϑαίρειν (ἐλλέβορος) B 485,27 

καϑαρός (γνῶσις) Β 367,6 434,22 sq. χαῦ- 

αρῶς (opp. ἀμυδρῶς) B 367,10 434,21 

χαϑέδρα B 380,18. 20 

χαϑεξῆς. zat x. B 351,26 389,27 

χάϑετος B 2,27 geom. B 13,5 

vetov B 377,6 401,22 sq. 

ἡλίῳ B 26,7 299,14 

χαϑεύδειν A 161,38 sq. 

22.23 208,8 

καθῆσθαι A 61,18 127,29 

χαϑιστάναι τὴν λέξιν A 456,11 Β 61,19 
941.2 τοῦτο B 268,24 τὰ 

B 270,27 

ϑίστασϑαι τὸ 

χατὰ χά- 

γίνεσθαι τῷ 

240,4. sq. B 59, 

λεγόμενα 

οὐδαμῶς δύναται τοῦτο χα- 

A 250,21 
τοιαῦτα χαϑέσιηχε Β 190,1 

ῥητόν καὶ ὅσα 

χαϑιστάνειν ταῦτα γνώριμα B 25,6 

κάϑοδος logice ἡ ἐπὶ τὸ χάτω B 219,24 

καϑολιχός (ἀπόδειξις) A 46,4 (ϑεωρήματα) 

B 14,1 141.24.:25 (λόγος) 196,25 compar. 

A 71,380.51 103,5 124,28 136,8 261,5. 6 

272,8.21 B 3,14 5,5 13,3 sq. 20,19 

187,10 188,2 sq. 200,5 211,28 212,7 
218,26 219,8 225,10 sq. 236,3 284,24 al. 

superl. (γένη) A 271,10. 11 272,24 306,16 

B 189,26 190,5 199,25 217,8 sq. “228, 

12 sq. al. χαϑολιχῶς δειχνύναι A 46,31 

ἐνίστασθαι B 157,24 

καϑόλου opp. μεριχόν, ἀπροσδιόριστον A 12,19 

saeper 1B 46,9 [os 1Graly px. 

οντα προτάσει ts 

προσδιωρι- 

σμένη A 20,28. τοῦ x. 

B 218,8 ἡ τοῦ x. χατασχευή, dva- 

σχευή A 34,27 sq. τὸ χ. χρεῖττον τοῦ 



488 χαϑυποβάλλειν 

μεριχοῦ A 70,6 τῷ κ«. τὸ μέρος ἀκολου- 

ϑεῖ A 160,23 Β 410,7.8 τῷ χ. εἰδέναι 

ΤΟ. Ὁ α- Xeyes {A 975,14 B80; 
16.18 ἡ x. ἐπιστήνη A 466,6 προ- 

ἰέναι διὰ τῶν χ. B 214,11 τὰ χ«. dap- 

βάνειν δι᾽ ἐπαγωγῆς ibid. 11 sq. 215, 

9.11 οὐχ dpa τῶν μὴ ὄντων τὸ x. 

Β 273,17 sq. ἐστὶ διττόν Β 430,20 sq. 

τριττόν ἐστι Β 435,28 

Α 198,12 
χαϑυποβάλλειν τὰ πράγματα λογίσει «th. 

Β 499. 
χαϑώς A 12,15 216,28 Β 964,9 
χαί ultimo enumerationis membro additum 

A 239,30 307,8 saepe B 351,18 375,26 

401,6 409,23 417,10 429,1 al. πῶς zat 
τοῦτό φησι A 246,16 sim. 285,4 397,27 

400,8 405,17 444,19 468,17 469,6 

καινός. od χαινὸν εἰ B 410,28 compar. ὅρος 

A 316,5 

χαινοφωνία A 11,7 

zatptos B 64,29. 30 
χαιρός def. A 942,8 sq. c. inf. A 53,15 

i. 4. χρόνος B 65,1 420,18 422,2 sq. 

435,8 plur. B 395,10 

κα Uc ONC. A 59,10 204,51 B 180,19 
saepius 6. partic. A 28,25.26 37,19 

45,25 66,14 72,26 al. B 57,3 141,9 al. 

B 143,6 ὁ. partic. B 141,6 

καχία. ὑπὸ τῆς ἰδίας x. φϑείρεσθϑαι A 256, 

24 sq. ὁρισμοῦ B 351,18. 21 903,8 

συλλογισμοῦ B 356,24 

χαχίζειν Β 355,2 356,32 pass. B 416,26 

χαχόρρυϑμος στίχος B 151,10 sq. 153,19 
pie? χαχός B 8.1 def. B 356,15 sq. 357,28 sq. 

χαϑόλου εἰπεῖν 

χαινοτέραν βαδίζοντες A 240,1] 

indie. 

χαίτοι γε 

χαχόφωνος τραγῳδός B 151,19 

χαλεῖν dist. προστάττειν, ἐρωτᾶν A 89,0 

κάλλος (σώματος) A 301,18 sq. B 100.8.14 

χαλλωπίζεσϑαι B 5,28 sq. 22,4 

χαλλωπισμός B 22,5 26,3 

χαλλωπιστής A 33,138.22 sq. 316,12 sq. 

B 21,11 sq. 52,21 sq: 

καλός A 263,26 264,11 sq. al.  etymol. 

A 257,17sq. καλὸν νομίσας ο. inf. B 194,12 

χαλῶς A 804,28 

χάμνειν B 169,15. 16 248,5. 6 

χαμπύλος opp. εὐθύς B 69,4 ξύλον B 2,26 

pis B 67,25.26 69,10 geom. B 61,14 251, 

13.14 γραυμή 67,15 401,7 def. ibid. 12 

κἄν (= καὶ ἐάν) ὁ. ind. A 18,21 247,25 

352,14 476,27 B 89,2 112,14 347,33 

I INDEX 

420,23 425,25 

ce. impf. A 456, 

opt. A 240,1 B 69,29 167,27 

434-21 Ὁ. ind.ipet cont B97, 

22.23 c. opt. et ind. B 232,29 sq. 

“av εἰ λέγωμεν B 52,23 xudv . . nav 

A 145,30 ὁ. coni. A 136,20 141,29 191, 

18.19 xdyte... χἄντε c. coni. A 331,2.4 

B 126,23 ὁ. opt. A 87,31 (xdvte — χἄντε 

— χἄν) 338,18 350,24 
χανών (ὄργανον) A 7,25sq. 8,5 9,20 logice 

A 6,18 7,9 B 78,16 186,3 802,1 370,20 

405,22.24 χαϑολιχοὶ x. A 46,29 83,25 

ἡ διὰ καϑολιχοῦ χανόνος πίστις A 47,8 

χοινός A 67,27 B 2,28 

διαχριτικός B 80,2 

zanvos A 35,24.25 341,17 sq. 481,10 

3 21,31 96,21.22 97,27 423,8 426,16 sq. 

χαπνώδης B 396,24 
καρδία B 109,14 sq. 373,31 sq. 420,11 sq. 

ἔρεται) B 134,26 

394,10.12 419,30. 33 

c. ind. fut. B 352,7 

Δ τὸ 

168,13 

ἀποδειχτιχός 

χαρχῖνος (χατὰ πλειόνων 

χάρος (coni. 4 ὕπνου) Β 214,23 

καρπός plur. Β 109,24. 25 175,16 

καρτερός. καρτερώτατα (ἐνστῆναι) B 245,21 

καταβάλλειν ϑεμέλια A 8,20 τὸν προσ- 

διαλεγόμενον A 21,31 τὸ σπέρμα ἐν τῇ 

μήτρᾳ Β 376,9 med. πολυστίχους πραγ- 

ματείας περὶ τούτων A 242,19 μονόβιβλον 

ὅλον εἰς Β 36,5 sim. 129,17 

χατάγειν pass. logice B 189,12 

χαταγέλαστος A 4,25 125,32 B 50,20.21 

246,7 

χαταγίνεσθϑαι περί τι A 6,26.28 7,13. 14sq. 

12,23 61,24 151,28 154,11 al. B 34,12 

64,20 100,18. 19 142,26 143,9.10 144, 

90. 21 180,1 218,18.22 al. τῆς ἀχριβείας 

A 342,14 

χαταγράφειν ἐν B 421,6 sq. geom. A 359, 

10 454,6 Β 112,32 156,8 361,15 377, 

415,26 428,10 logice B 418,183.14 med. 

B 412,24. 26 

χαταγραφή A 69,29 73,12 87,8 

χαταδογή (εἰδῶν) A 270,13 

χατάχλισις. ἡ ἀρχὴ τῆς % B 94.5 

χαταχλυσμός Β 22,11 

χαταλαμιβάνειν τὸν οἰχεῖον τόπον B ὁδ1,Ὁ 

med. B 141.18 τινός Β 911,1 

χαταλέγειν Β 241,16 

καταλείπειν praetermittere A 33,12 B 42,11 

(χατέλευνε) 404,24 pass. relingui A 254, 

9 sq. 306,21 B 10,32 190,80 al. 



VERBORUM 

χαταλήγειν εἰς A 11,1 B 27,9. 10 395,29 sq. 

logice B 44,8 45,3 217,22 251,5 253,16 

χατάληψις A 8,34. (ἀληϑοῦς) 36 B 141,18.19 

ἀναιρεῖν τὴν χ. B 142,238.24 (coni. γνῶσιν) 

255,13 

χαταλιμπάνειν praetermitiere B 5,29 τινί 
tt A 54,3 c. inf. B 6,2 

χαταμαλάττειν tov χαλχόν B 884. 

τὰ x B 383,31. 32 384,2 

χατάνευσις A 23,1 

zatavoety (ἀκριβῶς) A 16,19 128,80 450,8 

B 128,10 

χαταντᾶν εἰς λιμένα B 381,11 εἰς 

χαταμήνιος. 

τὶ ἣν γὴν 

Β 988,2 εἰς τὸ ἐπισυνάξαι Β 438 10. 11 

logice A 31,26. 27 241,33 242.6 312,11 

316,21 B 27,20 30,20.29 sq. 47,13 116, 
19.20 226,13. 24 227,7 228,3.12 233,5al. 

πρὸς τὰ ἄτομα B 431,31 

χαταπυχνοῦν τὰς προτάσεις Β 188,13. 14 

(μέσοις ὅροις) 288,27.30 389.4. τὸν συλλο- 

γισμόν Β 269,7 312,24 

καταριθμεῖν med. Β 22,23 331,5 pass. 

B 66,18 

zatapivpnors A 105,35 B 171,5 

χατασχάπτειν. εἰ χατεσχάφη τὸ Ἴλιον 

B 389,23 

χατασχαφὴ (τοῦ ᾿Ιλίου) B 390,11 

χατασχευάζειν ὄργανα A 7,15.16.32 8.4.5 

pass. ἐχ τῆς δορᾶς B 382,18.21 éx προ- 

συλλογισμῶν B 55,14 logice τὶ (διά, ἐχ, ἀπό 

τινος) A 6,25 7,21 11,28 12,25 23,24 24,7 

31,19 40,18 saepe B 3,18 7,20 8,8 

21,10. 30 28,2 30,23 37,19 41,12 43,25 

saepe expl. A 33,34 sq. B 409,34 τῇ 

εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῇ A 113,18 188,10. 9 

212,30 περί τινος A 358,6 Β 22,2 

30,28. 29 50,27 190,18 B 3,26 6,20.22 49, 

Jal. c. inf. A 243,35 B 326,10 401,30]. 
χατασχευαστιχός τινος B 87,31 346,24 

390,21. 22 351,38 ὅτι B 288,13 318,21 
κατασχευὴ τοῦ πλοίου A 270,14 ἐχ στερεῶν 

λίϑων τὴν x. ἔχουσιν Β 421,9 ΕΞ opp. 
ἀνασχευή A 34,28 250,28 251,14 252,5 sq. 
258,33 (τοῦ ὅτι) 264,14 265,5al. B 30,19 

36,1.4 52,1 81,28 82.6.7. 83,12 84,8 
409,4 al. opp. αἴτημα A 312,32 

καταστόχασις (τῆς ἀνατολῆς τῶν ἄστρων) 
Β 385,23. 24 

χατασυλλογίζεσ 

ὅτι Α 

Yat A 459,28 460,1. 27 
A 459,22 460,6.26 τινά ibid. 5 

pass. ibid. 4 

, 
TLYOS 

489 χατέχειν 

χατατείνεϊν μαχρὸν λόγον A 262,10 πολλοὺς 

520 

κατάφασις Ορρ. ἀπόφασις (διαφοραὶ τοῦ ποιοῦ) 

A 12,19. 33 sq. saepe (μόρα τῆς ἀντιφά- 

σεως, μη χαταφάσεως Kal ἀποφάσ 

> δά, expl. 35,18 εἶδος οὖσα τῆς 

ἀπ Shiite: A 13,24 cf. B 32,14 33,14 

ἐπ᾿ ἔλαττον τῆς προτάσεως A 16,31 sq. 
ef. B 128,25 

μόνον ἀξιώματι, ὡς τινὲς ὑπέλαβον, ἀλ)ὰ 

καὶ μαχροὺς ἐλέγχους Β 248, 

σεως) 

- 

προτέρα τῆς ἀποφάσεως οὐ 

zat χρόνῳ: ἁπλουστέρα γὰρ χτὰ. A 19, 

Ὁ 56. 326 16,9 sq. B 290,21 

(λεχϑεῖεν dv) at x. A 28,4 29,92 sq. οὐ 

μεταλαμβάνεται εἰς τὴν ἀπόφασιν Α 182,18 

συντίϑεσθαι 

τῶν κατὰ χατάφασιν χαὶ ἀπόφασιν (ἀντι- 

κειμένων) A 244,36 ἐπὶ παντὸς ἣ ἡ x. 

ἢ ἡ ἀπόφασις A 306,20 322,31 371,18 

372,5 B 10,20 20,9 48,11 130,34 13 

144,4. 315,31 516,1 ef. 68,5 sq. 

Big PHC L2S Soaks «caches exe 

A 364,15.25 sq. ἐν καταφάσει παραλαμ.- 

βάνεσϑαι B 183,20 195,20 

AATAPLOXELY Tt Opp. ἀποφάσχειν A 11: 

ἄμεσος 

μεταθέσεως 

31 00, 
5 369,17 450,24.25 pass. opp. κατηγορεῖ- 

stat B196,10.11 τινός A 300,12 saepe 

B 32,20 131,32 136,6 188,30 197,20 

(ἀμέσως) 198,30 202,7 sq. al. i. q. 

yopetavat B 190, 

ὁ. inf. A 369,16.17 χαταφανϑήσεται falso 

libri B 202,28. 29. 30 205,30 

χκαταφατιχός Opp. ἀποφατιχός A 88,1 sq. 

107,15 sq. 177,17 saepe B 32,16 hha 

al. χατὰ τὸ 

χατη- 

κατά τινος Β 97,30. 32 

ποιὸν τὸ %. τὸ 

7056" cf, Β 
7 

%. προτέρα 

χοῦ xpetttov A 

288, sq. ἡ ἃ =) 1) 
Ὁ 

ΒΞ = a 

o wy a ν᾽ 

ἀποφατιχῆς καὶ γνωριμωτέρα Β 290,4sq. 

τινός 389,381 ἐχ μεταϑέσεως A 370, 

25 χαταφατιχῶς λαμβάνειν Β 1396 χατη- 

Ἰορεῖν B 190,11 sq. 212,20 sq. 366,8 al. 

420,11 

ὁμολογουμένη) A 

χαταφλέγειν τὸ ζῷον B 

καταχρῆσϑαι (αὐτῇ ὡς 

49,22 (τῷ ὀνόματι τοῦ alsddvectat) B 

310,35 

καταχρηστιχῶς (xahetv) A 484,13 xata- 

χρηστικώτερον (λέγεσϑαι) B 120,10 

κατάψυξις B 420,10 

κατεργάζεσθαι ta βρώματα Β 420,6 

380,19 420,13 
τὰ μεριχά B69 διὰ τῆς διαιρέσεως B 

407,23 

κατέχειν pass. B 214,24 417,13 

κατέρχεσθαι B logice ἐπὶ 



400 χατηγορεῖν 

χατηγορεῖν. τὰ χατηγορούμενα 

238,12 sq. 247,10 249, 

οὐ γὰρ πάντα τὰ ἰδίως 

κατηγορεῖται 

27sq. 940.19 56. 

% χαὶ ὁμοῦ δύνανται χατηγορεῖσϑθαι Β 

357,25 od 
ἄπειρον χατηγορεῖν B 217,26 234,12 sq. 

234,15 χαταφατιχῶς, ee ST Be212, 

20 τινός, χατά τινος Opp. 

A 293,29 B 35,4 209,28 (ἐπ᾽ 

222,11 344,28 sq. opp. 

12,10 64,31 (χρεῖττόν ἐστι τὸ 

γορεῖσϑαι 7 τὸ ὑποχεῖσϑαι) 65,15 421,16 

saepe ἐπί τινος A 192,29 sq. ὁ. dat. ut 

ὑπάρχειν A 390,5 448,8. 4 459,25 473, 

27.28 

δυνατὸν ἄλλα ἄλλων ἐπ 

ἀποφάσχειν 

ἄπειρον) 

ὑποχεῖσθαι A 

χατη- 

χατηγορούμενα OPP. ὑποχείμενα, 

ἀλλότρια A 387,20 τὸ κατηγορούμενον expl. 

A 47,11 

γηρεῖται 

περιεχτικόν ἐστιν ἐκείνου οὗ χατη- 

ibid. 26 
τηγορούμενον τοῦ ὑποχειμένου, ὅτι τε ὡς 

χρεῖττον ἀεὶ τὸ χα- 

ἐπὶ τὸ πολὺ ἐπὶ πλέον ἐστὶν ὃ χ. τοῦ ὑποχει- 
, Δ LZ : 

μένου χαὶ Ott... εἴδους λόγον ἐπέχει A 60, 

9. sq. τὸ ἔσχατον, ἐσχάτως χατηγορούμενον 

Υ. ἔσχ. χατηγορούμενος (ὅρος) A 20,8 

24,29 sq. (def.) 25,13 40,30 saepe B 7, 

23 48,10 121,8 sq. al. 

χειμένου πρὸς τὸν χ. καὶ TOD %. πρὸς τὸν ὕπο- 

σχέσις τοῦ τε ὑπο- 

: arse 
χείμενον A 12,6sq. μείζων ἐστὶν ὅρος ὁ ἐν 

συμπεράσματι χατηγορούμενος ἃ 67,28 Ξ 
TS 

υηδὲ ὅλως κατηγορούμενος, ὁ ἀεὶ χατη- 

γορούμενος, ὁ ποτὲ μὲν ὑποχείμενος ποτὲ 

270,238 sq. 

τίϑεν- 
χατηγορούμενος A 10]1.10 54: Oo 

Ὁ oR OF τη euveray των χατηγορούμενοι! ἀεὶ wat 

ται πτῶσιν A 994,1 sq. 

A 217,17 τι σε A 161,7. 16 χατηγορία 

χατά τινος B 235,5.6 οὐχ ἐπ᾽ ἄπειρον 
»> 42 3 , On, 

poms αἱ %., GAR ἀνάγκη ἵστασϑαι χαὶ 
Sean 

ἐπὶ τὸ ἄνω zal ἐπὶ τὸ xatw A 272,26 

Β 211,154. 219,9 294,29 sq. 

2513023 1126325; αἱ Cena α- WG gs τὰ 

γενιχώτατα) A 270,24 (expl.) 272,23.32 

343,16. 18. (ἁπλαῖ, συμπεπλεγμέναι) 26 sq. 

- 200,14 238,25 244,54 250,16 320,11 

τ} 401,34 αἱ κυρίως x. expl. Δ 994,25 

χατὰ φύσιν (ἁπλῶς), παρὰ φύσιν (κατὰ συμ- 

βεβηχός) def. B 218,20 sq. 224,17 23 

244.4 sq. ις A one 

ιὰ, κατὰ τὴν κατηγορίαν Opp. διὰ, χατὰ 

τὴν ὕπαρξιν A 999,25. 92 401,2 sq. 406, 

2 233,27 Sq. 

1 opp. ἀπόφασ 

διὰ 

20 sq. διὰ χατηγορίας δειχνύναι i. 4: διὰ 

χατηγοριχοῦ συλλογισμοῦ Opp. διὰ προσ- 

λήψεως A 417,4 

ποσαχῶς : 

I INDEX 

κατηγοριχός i. 4. κἀταφατιχός A 107,21 

B 341,28 sq. προτάσεις A 421,1 422,2 

B 289,29 συζυγία A 182,17 συλλογι- 

Gude (τουτέστι τοῦ ἐξ ἀμφοτέρων χαταφα- 

τῶν προτάσεων) Α 201,22 Β 289, 

29 opp. ὑποϑετιχός: συλλογισμός A 240, 

30 243,36 244,2 246,17. 18. 92 sq. 247, 

23 348,9 sq. 301,1.5 302,2. 4 sq. 413,23 

417,12. 13 sq. B 82,28. 31 292.8. 9 sq. 

293,26 sq. 

πάντως τῶν τριῶν veers σχημάτων Ὁ 

τιχῶν 

πᾶς χ. συλλογισμὸς εἰς ἕν 

241,23 242,11 sq. 302,4 Geiéts opp. ἢ 

δι᾿ ἀδυνάτου A 2.5.3 299,18 προτάσεις 

A 241,3.4 468,31 “χατηγοριχῶς i. ἢ. 

δειχτιχῶς opp. ὑποϑετιχῶς A 248,2  Get- 

A 241,383.34 244,1 301.4 302,4. 

21 xatacxevdtew A 251,9 συλλογίζε- 

σϑαι ibid. 14.15.22 sq. 295,31 sq. 302,38 

συμπλέχειν B 89,4. εἰσάγειν thy ὑπόϑεσιν 

242,0 

χατιέναι ἀπὸ 

χνύναι 

τοῦ χατηγορουμένου ἐ 

ὑποχείμενον A 39,5 ἐπὶ τὸ χάτω Β 224 

ἐχ τῶν αἰτίων ἐπὶ τὰ αἰτιατά Β ὃ 

χατοιχεῖν intr. Β 840,5 

esac e at 

026,35 92. 84 

χατοπτριχός. 6%. B 181,22 sq. 

19. 20 
χάτοπτρον B 183,8. 6 420,30 sq. 

χατορϑοῦν pass. B 6,18 

B 28,13 χατοιχόμενοι 

ἡ χ. ibid. 

χατόρϑωσις 

B 2,24 
χάτωῳ χινεῖσϑαι B 384,21 sq. τὴν x. γένουν 

B 5,24.25 ὃ x. τόπος, γῶρος B 380,14 sq. 

logice A 87,24 ἐπὶ τὸ x% A 272,18. 27 

B 219,24.32 223,17 224,1.27 250,28 al. 
τῆς κατωτέρω ἐπιστήμης B 178,19 

χάτωϑεν logice A 289,12 (τὴν προσϑήχην 

ιεῖσϑαι) 356,25 sq. 433,11 Β 268,8 

χαυστιχός B 430,11.18 

εἴσϑαι. τὸ χείμενον i. 6. ἡ λέξις Β 387,18 

429,11 484,29 485,80 
χενός. εἰ τόπος χενός ἐστι B 8,1. 2 τὸ x. 

B 42,29 sq. 129,19 . 

χενοῦν (χολήν) Β 435,6. 21 

χένταυρος V. 

τῶν τῆς μερῶν 
; 

φιλοσοφίας 

Κένταυρος 

χέντρον (χύχλοῦ) A 17,9 253,34 sq. 352, 

B 8,25 ie 15 35,24 100,24 113, 

28,9 sq. 28 129,7 130,7 

ee 354,11 361,18.32 

(i2iesae,29 

12 sq. 

22.52 114,1 sq. 

148,26 239,13 ὃ 

χέντρου λόγον ἔχειν B 128,2 
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χένωσις τῶν ἐνοχλούντων χυμῶν B 439,12 

χενωτιχὸς χολῆς Β 498,9. 10. 24 

κέραμος A 48,24 sq. 

χέρας Β 309,5 sq. xépata ἔχειν B 418, 

2Q3sq. ta x. ἔχουσαν ἀμβλέα (σελήνην) 

B 331,28 

zepativos B 309,4 

χερατοειδής (γωνίαι) B 119,14 

χερατοφόρος ἢ 419,19 

χεραυνίτης λίϑος Β 211,25 sq. 

χευϑμών plur. τῆς γῆς Β 420,8 

κεφάλαιον plur. A 1,7.9 5,26 τὸ περὶ 

εὐπορίας συλλογισμῶν χ. A 280,13 

κεφαλὴ ὄρους B 120,24 

κιϑάρα B 308,27 

κιϑαρίξειν A 5,8 B.1,12 

χιϑαρῳδός plur. B 242,14 

κίναιδος A 277,22 

χινεῖν pass. saepe in exemplis, velut A 37, 

22 sq. 127,27 191,9 sq. 26 sq. 213,7 sq. 

εἰ τῷ κινουμένῳ ὑπάρχει TO ϑερμαίνεσθαι 

B 38,7.8 χαϑ᾽ ὅλον opp. κατὰ τὰ μέρη 

B 185,13. 14 τάχιστα, ἐν τῇ ταχίστῃ ἀνα- 

λογίᾳ B161,18sq. ὑφ᾽ ἑτέρου, ἀφ᾽ ἑαυτοῦ 
B 165,1.2 208,3 384,26 ἄνω, κάτω, χα- 

τὰ φύσιν, παρὰ φύσιν, παρά τινος ἑτέρου, 

ἐκ τῆς ἰδίας φύσεως B 384,21 sq. cf. 380, 

12 sq. zat εὐϑεῖαν B 387,30 sq. χύχλῳ 

Β 396,7 κατὰ τόπον B 417,19 sq. — 

χινεῖν μέγεϑος Β 9,30 πόλεμον χατά τινος 

B 877,31 ταῦτα πάντα B 362.16᾽ ἀπορίαν 

τινὰ περὶ τούτων B 422.32 τὰς εἰς τοῦτο 

χεχινημένας ἀπορίας A 230,18 χινεῖται 

εἰς ἔννοιαν Β 214,28 

κίνημα expl. Β 391,1 sq. 

κίνησις opp. στάσις A 2,8 ἀφ᾽ ἑτέρου εἰς 

ἕτερον. 1014. ὅ περὶ τὸν αὐτὸν τόπον, ἐκ 

τόπου εἰς τόπον A 14,6 μεταβατιχή 

A 37,22.23 sq. ἀρχὴ κινήσεως καὶ ἠρε- 

μίας Β 35,1 τὸ εἶναι κίνησιν ἐν τοῖς 

πράγμασι ibid. 22 εἰς τὸ xdtw, εἰς τὸ 

ἄνω B 384,27.28 χύχλῳ, war εὐϑεῖαν 

Β 387,29 sq. 396,15 πᾶσα γένεσις χαὶ 

z ἐν χρόνῳ ἐστίν. . . μέτρον ἐστὶ χκινή- 

σεως οὗτος χτλ. Β 387,27 sq. ἡ ἀχα- 

ριαία καὶ βραχυτάτη παῦλα τῆς x. Β 391, 

1.56. τοῦ πυρός Opp. γένεσις, αὔξησις 

B 101,21 σφυγμιχή B 385,17 — saepe 

in exemplis, velut A 124,25 sq. 136,7 sq. 

157,14 sq. 155,20 156,27 sq. 158,21 sq. 

210,9 sq. 225,28 250,31 273,27 276,20 

χοινωνεῖν 491 

278,5.6 281,35 sq. 488,5 sq. Β 21,24 sq. 

38,8 sq. 305,9 sq. 

χινητιχός (zal κατ᾽ ὄρεξιν χαὶ χατὰ τόπον) 

B 425,18. 19 

κίσση plur. B 484,18 

(zhav) geom. zexAdodar opp. νεύειν expl. 

B. 124,23 302,24 xata κύχλον B 421,19 

χλέπτης A 316,12 sq. B 21,12 sq. 

χληροῦν. τούτου τοῦ ὀνόματος κεχλήρωται 

B 332,23 

χλητιχός (πτῶσις) A 848,9 

χλίμια (βόρειον) B 396,11. 13 

zAtvety perf. intrans. B 2,27 

χλίνη Β 123,24 416,18 

κλίσις geom. B 401,22 sq. 
χλυδωνίζεσϑαι B 581,7 

χνήϑεσθαι A 276,22 

χνηστιᾶν A 277,5 

χνισσώδης (épvyat) B 378,16 

χοιλία. τέσσαρας x. ἔχοντα (scil. τὸν βοῦν) 

Β 417,11 sq. 

χοιλότης ἐν pvt B 61,7 

χοίλωμια plur. (τῆς γῆς) B 335,18 417,16 

421,8 

χοιμᾶσϑαι A 239,30 sq. B 419,31 420,9 

zouvos ἐπί τινῶν A 9.9 76,21 πρός τὶ 

A 204,8 sq. ἐν ταῖς x. συνουσίαις A 2, 

3 ἐν ταῖς x. τέχναις B 10,30 x. 

ἔννοιαι Vv. sub ἢ. v. logice A 94,26 102.5 

103,20 105,28. 24 (opp. ἴδιος) B 234,8 

compar. A 7813.14 B 32,13 225,16 

234,11 235,18 285,3 367,25 xorvat, 

κοινότεραι διαφοραί (opp. εἰδικώταται) A 

19,15.16 χοινῷ λόγῳ A 268,31 B 107,2 

δειχνύναι B 248,27 opp. διὰ παραδειγ- 

pdtwy A 180,23 διὰ χοινοτέρων λόγων A 

129,21 gramm. ἀπὸ zowod B 79,19 xata 

χοινοῦ A 379,382 431,35 (τινί) 455,14 B 

152,17 153,1 240,14 ἐν πᾶσι κοινῶς τοῖς 

σχήμασι Α.119.22. sim. B 8,30 10,27 22,6 

244,13 355,2 χοινῶς κατηγορεῖν, λαυβά- 

vey sim. A 13,13 23,31 24,1 239,7 B 

34,6 401,30 402,2 opp. ἰδίᾳ A 67,20 

306,3. 4 383,24 xowdtepov Β 340,1 

256,16 χοινοτέρως A 214,15 B 343,27 

308,15 
χοινότης logice (χατὰ τὸ ὑποκείμενον Op). 

χατὰ μόνον τὸ ὄνομα) B 123,23 413,11 

437,19 plur. Β 412,12. 18 413,14 414,9 

κοινωνεῖν “ATA μητέρα, πατέρα A 591,98. 
Ὁ.) 

84 logice opp. διαφέρειν A 32,8 482,. 



χοϊνωνία 

Β 234,7 415,13 437,20 za¥ ὅρους A 40, 

32 sq. 64,17sq. κατὰ τὸ ὑποκείμενον 

B 328,25 τινός A 13,22 417, 16.17 

ὅς tte A 32,10 τινί A 417,12. 14.19 

ἀλλήλο ots A 82.1.6 294,2 Β 808,1 413,18 

τινι A 6,32. 33 

κοινωνία logice B 415,138.14 opp. ἕτε- 

ρότης A 32,3 opp. διαφορά A 204,15 

299,30 τῶν ἄχρων A 32,138.15 τῶν ὅρων 

Α 41,217 x. ἔχειν A 41,3 Β 303,22 πρός 

τι A 32,9 328,11 (πρὸς ἀλλήλους) Β 304, 

90 sq. 

χολάζειν pass. τὸ χαυστικόν B 420,18 

τινός 

χολεόπτερος B 405,1 

χολόχυνϑα A 48,22 sq. 

χόλπος A 464,14 

κομήτης (opp. 

437,23 < 

φαλαχρός) B 406,27. 28 

χουίζειν τὰς πίστεις δι᾿ ἐπαγωγῆς B 214,15 

κόραξ A 43,11 81.1.34. 130,11 159,23sq. 
186,23 sq. 200.4 sq. al. B 63,10 94,4. 5 

219,1 404,21 417,32 sq. 

κορυφή geom. B 13,5 178,28 sq. 

χοσμεῖν Pass. χατά τε TO ποσὸν zal TO 
‘ 

ποιόν A 70,5 τῷ ποιῷ, τῷ ποσῷ A 88. 

28 105,53 106,1 

χόσμος σφαιριχός B 72,28 εἰ πλείονες ἢ 

χόσμοι Β 18.1 πότερον ὁ x. ἀίδιος 7 

B 45220) 15» ΠΗ Ι 39/15 

(σῶμα) Β 67,18 68,11 

6 ἄνω (οἰχεῖος τόπος ἐστί) Β 380,15 

κουφότης αἰτία ἐστὶ 

χοῦφος TWY ἃ: 

τῆς εἰς τὸ ἄνω αὐτοῦ 

(τοῦ πυρός) χινήσεως Β 884,21 

χρατεῖν. δόξα τις χεχράτηχε παρά τισιν 

A 312,51 

κρείττων Β 214,28 ἐν xp. τάξει A 65,9 sq. 

χατὰ τὸ ποσόν, τὸ ποιόν 10,0 χρείττων, 

χρειττόνως, χρεῖττον 7 κατὰ ἀπόδειξιν B 

40,4. 10.12.22 45,9.138 47,18 254,3 

25,9. 11. 24 

κρίνειν tt B 180,8 τοι- 

ovet B 438,12 om. ὡς ibid. 16 c¢. inf. 

ibid. 13 pass. ὑπὸ τῆς αἰσϑήσεως B 428,14 

ταύτῃ χριτέον εἰ A 13,13 τῇ 

ἘΠΕ Ω pm 
τοῦτον WS GWOY 

τοῦ μέσου 

δέσει: χριτέον τὸ σγῆημα A 324,17 ἐχρί- f ΧΗ f 
ὕησαν εἶναι ᾿ΔΛριστοτέλους A 6,9 sim. 

464,11 

κριός astron, ἐν χριῷ γενέσϑαι A D910 169.7 

κρίσιμος. ὅτι αἱ 

κρίσις (coni. λόγισις et ἐξέτασις) Β 459,4 

τοῦ ἀληϑοῦς Β 214,94 

ἔβδουοι πρίσιμοι Β 183,2 

I INDEX 

χριτιχός (ἐπιστήμη) B 214,18 

χροχόδειλος thy ἄνω γένυν χινεῖ A 94,24 

χρύβειν A 448,11. 18. 22 
χρύπτειν τὴν ἀχολουϑίαν τοῦ συλλογισμοῦ 

A 262,12 
τὴν ϑύραν 

400,0. 4 
ἐν τῇ χειρί 

αἴτια Β 417,7 

χρύσταλλος. αἰτία τοῦ zp. Β 386,7 sq. 

A 446,28 449,5 460,27 401,9. 10 

μεθόδους τῶν xp. A 447,1 

χύαϑος A 27,20 

χυβέρνησις B 381,11 

κυβερνήτης A 61,26 B 281,6 sq. 

χυβερνητιχός. ἣ x. τέχνη B 981,6 ἡ x. 

B 380,35 385,16. 29 
χύβος (δίπλωσις) B 102,15 sq. 
zoetv A 408,1 sq. 404,1 465,15 sq. 481,25 

482,10 483,4 B 16,14 sq. 180,14 sq. 

285,19. 20 
χύχλος A 253,36 sq. 352,11 sq. B 9,32 sq. 

17,27 74,80sq. 155,6 sq. 216,6 Pao eae 

302,18 303,25 343,14 395,29 def. A 17, 

8sq- Β 128,6.7 

τὸ χεχρυμμένον τρίγωνον (ὑπὸ 

ἢ τὸν χόλπον) A 464,13. 21 

ὑπὸ τὴν χεῖρα B 1ῦ,21. 28 

B 16,10 χεχρύφαται τὰ 

χρύψις 

.27 sq. 361,31 sq. τῶν ἰσο- 

ἡμάτων πολυχωρητότερός 

ce B ee 

x. γράφεσθαι B 

ef. 113,22. 33 ee hte TOY Xs 

A 476,28 sq. B 111,2) sq. ὁ 

τραγωνισμός B 149,10 ὁ ζῳδιαχός, ἡλι- 

αχὸς x Β 26,5 175,24.26 ef. 387,29 

χύχλῳ ἰέναι B 46,20 κύκλῳ γίνεσθαι 

B 395,11 sq. χίνησις Β 881,29. 80 δεῖξις, 

δειχνύναι A 348.4 414,10 418,2. 12 sq. 

(expl.) Β 44,25 sq. 48,25 sq. 50,13 sq. 

51,8 53,5 54,5 sq. 55,18 56,1 sq. 293,25 

395,13 (ἀπόδειξις οὐχ ἔστιν) 423,4.5 xata 

τοῦ %. TE- 

χύχλον A 422,24 τὸ τὰ ἔπη κύκλον εἶναι 

Β 150,11 sq. cf. 155,8 τὰ ποιήματα τὰ 

ἐν τοῖς χ. ἀπογεγραμυένα Β 157,17 

ερής Β 182,2¢ 

χυχλοφορία (τοῦ οὐρανοῦ) A 219,9 

χυχλοτ 

κυχλοφοριχός (χίνησις) A 210,13 

χύχνος A 81,10 sq. 82,29 54. 159,20 sq. 

186,20 sq. 300,8 sq. 210,8 292,19 sq. ale 

B 21,18. 20 
χυοφορεῖν B 280,17. 18 390,30 

τοῦ συμπεράσματο “ (προτάσεις) A 209 

superlat. A 260,35 
χύριος 

25 260,32 Β 290,2 
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263,19 B 92,27 xvpiws A 12,24 286, 

5.12 B 235,28 al. 6 x. σχοπός A 10,9 

ὁρισυός A 12,26 κυριώτερον B 237,20 
χῦρος. τὸ x. ἔχειν A 105,531.34 100,1 108,6 

257,3. 32 B 335,22 

χυρτός B 67,26 

κύτος (xa ὃ xal γιλοποιοῦνται) B 417,14 

κύων A 168,5 263,8 389,29 B 5,25 ἐπί 

Te τοῦ yepoatov xat τοῦ ϑαλαττίου zat 

aszpwov xat τοῦ φιλοσόφου B 134,28 

273,2 cf. 277,18 sq. 28 

χωμιχός. τὰ % Opp. τὰ ἐγχύχλια Β 151,8 

κωμῳδία ἀργαία Β 157,9 

χῶνος. ἐμπεσοῦσα τῷ x. Β 840,11 

χωφός (ἐχ γενετῆς) B 214,20 

Λαγχάνειν τάξιν A 65,29 

λαλεῖν B 164,28 sq. 

λαμβάνειν τι διχόϑεν A 53,28 ὡς A 17, 

23.28 18,28 53,29.30 56,21 al. dv 

A 17,24 ἐπί τινος A 23,31 B 62,15 358,15 

κατά τινος A 452,20 sq. ἀπό A 452.6 sq. 

B 335,32 ὑφ᾽ ἕν A192 εἰς i. q. peta- 

λαμβάνειν A 157,18 408,33 εἰς πίστιν i. 

q. “παραλαμβάνειν B 26,3  syllogistice 

(ὁμολογούμενα) A 2,13 21,27 sq. al. opp. 

ἐρωτᾶν A 22,2 23,26 ὡς ὁμολογούμενον 

(coni. ὑποτίϑεσϑαι) B 344,21 (ν. ὁμολογεῖν) 
τὸ ζητούμενον A 34,26 241,9 253,23 ὃ 

ἐζήτηται A 494,8 Β 354,26 τὸ ἐν ἀρχῇ 

ibid. (v. ἀρχή) ἵνα λάβωμεν A 300, 

ΤῊ seq. ὅτε A 443,6 c. inf. A 451,24 

— τῇ ποιήσει. . τῇ λαμβανούσῃ τὰ ἐν 

Ἰλίῳ, τὰ τοῦ Ὀδυσσέως B 363,6.7 -- 

ληπτός αἰσϑήσει, λόγῳ A 271,16 Β 307,9 

νόϑῳ λογισμῷ Β 892,14 λάβε A 446,19 

B 370,22.23 580,2 392,21 396,22 404,19 
405,14. 17 410,30 al. 
B 393,21 

λάμπειν. τοῦ ἡλίου Adunovtos B 421,18 

uo n a PR er ! 

GLaY ἂν “αὶ ATL 

λαμπρός. τὰ A. τῶν σωμάτων B 171,23 

λαμπτήρ Β 309,3 sq. 382,16 sq. 

λανϑάνειν. λεληϑότως A 294,0 

λαξευτιχή Β 285,1 

λαός (αἰτία. τῆς ὀνομασίας) B 22.10. 14 

λάχανον Β 2.14 plur. A 3,23.24 B 154, 

29. 30 280,4 282.4 285,13 

λέγειν κατά τινος i. 4. κατηγορεῖν A 20,18 54. 

39,153.15 sq. λέγω appositioni additum 

λεπτομερής 493 

A 68,11.33 204,9 B 254,30 al. λέγω 
δέ A 50,10 52,5 59,12.17 143,29. 30 
152,17 al. λέγω δή A 14,4 38,1. 10. 15 
40,15 41,23 42,2 46,23 142,8 al. B 1,7 
4,5 7,2%al. ν. δή ἡ λέξις ἡ λέγουσα et sim. 
A 303,32 419,26 436,5.19.21 481.8. 
15 sq. al. B 8,15.16 sq. 9,12 ° 198,32 

207,10 al. ἵνα οὕτως εἴπωμεν A 7,27 

243,23 (ἵν᾽ εἴπωμεν Α 417,6 χαὶ τί, τί 

δὲ λέγω; A 352,7 Β 84,27 180,18 800.9 

οἷον τί λέγω; A 14,18 53,30 58,5 175,25 

344,24 Β 36,7 184,13 268,16 266,14 

τί οὖν ἡμεῖς λέγομεν; A 53,27 172,19 

τί οὖν ἐροῦμεν: A 192.25 ἔστιν εἰπεῖν 

A 16,32 B 39,16 

3 42.12.13 

ἀληϑέστερον δὲ εἰπεῖν 

τὸ δὲ ἀληϑὲς εἰπεῖν B 222.3 

λέγων ἑαυτὸν ὄνον εἶναι 

λεχτά Stoicorum A 348,4 

λ. ἐνέργεια A 316,23 

πεῖν deesse A 36,5.12 455,23 Σωχράτει 

A 330,2 λείπων ὅροις, προτάσεσιν A 35,36 

36,3 τὸ λεῖπον τῇ συντάξει B 216,12 

— τοῦ ἀχριβοῦς λείπεται B 800,26 τινί 

τινος Β 214,9 — reliquum esse ἕν ἔτι 

λείπει ζητῆσαι Α 29,16 τὸ λεῖπον τῆς 

διδασκαλίας B 81,12 sim. 520,20 saepius 

ita pass. A 2,10 382,25 384,19 B 44,12 

e-ink A 2127, 29,35 hae2e 38,11 

40,8 173,12 471,31 B 82,27 118,17 292.2 

322,26 324,20.21 432,31 - add. 

B 358,31 ὅτι A 471,21 λειπόμενος 
A 191,16 

Ψανον (τῶν ὀστῶν) A 167,28 
ry 

’ 

λοιπόν 

λ 

h 

et 

ἐέξις (διὰ μιᾶς A. σημαίνεται) A 332,12 (τῆς 

περὶ τὴν A. εὐχοσμίας) 333,23.27 Β 132, 

10 335,32 (ula) 901,6 (ὁμώνυμος) 414, 

24.209. verba Aristotelis A 155,8 160,30 

82,26 211,30 233,3 237,13 247,32 261,19 

262,23.27 292,34 293,18 346,13 350,16 

951,8 403,23 451,20 456,12 B 39,3 41,5 

61,18 70,23 75,6.12 193,28 198,23 240,21 

241,2 258,31 278,29 τὰ τῆς Δ. A 84,3 

290,23 303,23 326,12 333,15 361,19 

383,9 B 276,22 τὸ τῆς λ. ἀχόλουϑον B 

79,15° thy λ. τῆς ἀπορίας Β 326,19 td. ἡ 

3,02 plur. Β 202,11 

“Aptototehtxats B 158,11 

416,13 sq. κατὰ τὴν A. A 213,21 

ϑέσεις A 445,2 

328,16 

λεπτομερής B 382,22. 32.34 421,2 

--- 

λέγουσα Α 80 ταῖς 

μεταφοριχαί B 

ἀντι- 

παρὰ τὴν A. A 327,12 sq. 



λεπτότης Β 909,0 

υχαίνεσθαι Β 420,19 
λευχός def. Β 342,30. 21 356,12 saepius 

in exemplis, salut ἊΝ 255195 2066.14 

191,9 sq. 200,2 sq. 203,19 sq. 242,9 B 

33,21 sq. 

λευχότης Β 199,1 sq. 242,17 243,10 245,1 

279,15. 16 

\evxo00v pass. perf. B 488,12. 13 

λέων A 112,38 484,10. 26 

λήγειν ἐπί, εἴς “τι A 10,33 B 109,80. 32 

162,18 251.2 λῆγον Stoicorum A 243,6 

λήϑη B 12,17. 19 88,6 89,5 τινὸς 

τῶν φίλων βαϑείᾳ γενόμενος B 214,26 

χατὰ λήϑην Β 429,12 

λῆμμα A 90,380 (τὰ λ. εἰς τὸ ἀδύνα- 

τον ἀπαγωγῆς) van B cou 12. 14 

940,0. 9. 29 

Aqupatioy A 206,24 Β 804,19 

λῃστής A 33,14 34,18. 19 

λήψις A 433,29.30 τῶν ὁρισμῶν Β 235,2 

τοῦ μέσου ὅρου A 288,0 289,21 B 394, 

26 τῶν οἷς εἴπετο A 289.9 

τάσεων A 292,7 ἐναντίων A 294, 

21 τῶν χοινῶν ἐννοιῶν B 324,10 

6 ἐν λ. 

TWY προ- 

τῶν 

λίαν ἐστὶ λεπτομερέστατον Β 382,22 
ag 

λιγνυ δης 

B 396,23 

(coni. “χαπνώδης) ἀναϑυμίατσις 

λίϑος in exemplis A 12,8.11 39,14 sq. 

51,15 sq. 74,22 sq. 76,8 sq. 79,13. 14 

85,17 sq. 97,10.11 98,31 292,25. 26 

B 12,24 sq. 22,12 252,19 

380,11 sq. 588,2 al. 

λογίξεσϑαι (coni. χρίνειν) B 439,11 

λογικός opp. ἄλογος in exemplis (ζῷον) 

A 13,30 18,2 19,18 78,29.30 93,23 sq. 

292,17 sq. 

100,32 103,12 sq. 275,26 al. B 35,3 sq. 

959 110,3 133;12.13 | 187,123.30: 31 

223,13. 19  263,20.21 264,7 sq. 266, 

15 sq. al. ζῷον ἃ. ϑνητόν, ἀϑάνατον 

B 410,27 sq. ἐνέργειαι A 8,9 νοήσεις 

ibid. 15 δυνάμεις (τῆς Ψυχῆς) A 14,8 

32,17 sq. B 823,29 438,27 sq. 439,25 

B 486,83 487,5 489,14 τέχναι 

opp. βάναυσοι A 305,12. 17 — υγγράμ- 

ματα Β 1,0 ἐπιστῆμαι B 6,12 

A 6,28 

ἢ ὄργανον ἣ λ. τε 

Ψυχή 

μέϑοδος 

πραγματεία (πότερον μέρος ἐστὶν 

χαὶ διαλεχτιχὴ πραγ- 

patela τῆς φιλοσοφίας) A 6,19 sq. 

τέλος τῆς A. πῇ. B 1,5 2,23 

B 331,12 — ἐπιχείρημα expl. 

6:1 

plar. 

B 288, 

I INDEX 

32 sq. 235,1 254,12.13 εφοδος Β 280,2 
εἴξις expl. B 250,5sq. τρόπος expl. 

B 254,9 — ἣ λογιχή (μέρος, ὄργανον τῆς 

ὌΝ, 

φιλοσοφίας, ὕλη, σχοπός) A 6.29 5ᾳ. φιλο- 

σοφίας ἴδιον ὄργανον A 305,16 --- λογικῶς 

δειχνύναι Opp. ἀποδειχτιχῶς B250,8 λογι- 

χώτερον Β 9595.14 opp. διὰ παραδειγμάτων 

A 180,3 opp. 

91 sq. 

λογιχότης A 13,380.34 15,29 Β 400,28 

λόγισις B 489.4 

λογισμός expl. B 489,83. 11.29 (v. Add. et 

Corr.) votes Platonis B 552,13 

λόγος. οἱ ἁπλοῖ λ. expl. A 53.6 ὀχτὼ εἶναι 

τὰ μέρη τοῦ A. λέγεται A 14.19 μερη if ᾽ 

πραγματειωδέστερον B 253, 

πᾶς h. 

δεῖται δριστιχοῦ ῥήματος πρὸς αὐτοτέλειαν 

A 21.32 cf. 26,25 opp. ὄνομα A 332, 

13.17 sq. 6 περί τινος A. A 146,28 209,23 

298,9.27 318,20 378,30 Ὁ 1,5 177,24 

191,9 271,4.8 6A. ἐστὶ περί τινος A 147,5 

209.1) 298,18 B 2. 19:10 δὰ τὶ πάντων .. 

ὁ αὐτὸς A. Β 300,31 305,3 sim. 298,12 

τὸν ἃ. ποιεῖσθαι περί A 80,25 

146,27 136,12 τοὺς A. ποιεῖσϑαι πρός τινα 

B 149.8 γυμνάζειν τὸν A. A 47,14 169,27 

208,21 266,4 al. B 50,22 230,11 244,12 

250,21 al. (v. γυμνάζειν) ὃ λόγος ὃ λέγων 

τινος 

A 216,15 ὁ πρῶτος A. (τῶν Ἰ]ροτέρ. “Ava- 

hut.) A 881,1.9 428,4 οἱ λ.1. 4. ἢ διαλελτιχή 

B 164,7 λόγον ὑπέχειν, διδόναι A 460,20 B 

146,12 sq. i. q. συλλογισμός Β 159,1 164,9 

227,15 δείξομεν τοῖς αὐτοῖς λόγοις A 134,10 

συλλο- 
~ a 

τοις OUTW 

ἀδύνατος δείχνυται ὃ A. A 260,25 

γιστικός A 324,31 849,5 ἐν 

προφερομένοις A. A 321,21 323,18 ἐν τοῖς 

παρὰ τοῖς ἀρχαιοτέροις χειμένοις A. Α 944,18 

i. q. ὁρισμός Β 219,12. τῷ A. opp. τῷ ὑπο- 

χειμένῳ Β 990,1 sq. 340,28.33 6011. τῇ 

οὐσίᾳ Β 218,8. 2ῦ 6 τοῦ καϑόλου A. B 17,20 

χαϑολικός B 196,25 χαϑολιχώτεροι Β 300,2 

τοὺς συνουσιωμένους αὐτῇ (Scil. τῇ Ψυχῇ) 

τῶν παραδειγμάτων λόγους Β 214,31 ὁ 2. 

χαὶ ἡ ἐπιστήμη τῶν χαϑόλου ἐστίν Β 210,21 

opp. αἴσϑησις B 307,12. 31 

ἐστι τοῦτο (τὸ χαϑόλου) B 

λόγος γάρ 

39,02 ἐχ 

τοῦ ἃ. ἐλέγχειν opp. ἐκ τῆς ἐναργείας B 

319,10 τῷ A. δεικνύναι ibid. 11 διὰ τοῦ 

A. πιστοῦσϑαι opp. διὰ τῆς χοινῆς τῶν 

ἀνθρώπων χρήσεως B 322,10 τὸν A. χαὶ 

τῇ ἀπορίᾳ τὴν λύσιν ἐπιτίϑησι Β 327,25 ὁ 

ἐχτὸς A. opp. ὃ ἐν τῇ ψυχῇ Β 131,17 λόγῳ 
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ϑεωρητός coni. νοητός A 3,7. coni. διανοίᾳ 
A 9,6 λόγῳ ληπτά opp. αἰσϑήσει A 271,16 

λόγῳ χρῆσϑαι A 288,20 Β 192,6 202,21 
διὰ τόνδε τὸν hk. A 60.5 κατὰ τρίτον 

λόγον B 184,1 εἶχεν ἄν τινα λόγον B 259,12 

ἐν ἀρχῆς λόγῳ χρῆσϑαι B 109,20 ὡς ἐν 

λόγῳ παραδείγματος Β 480,38 λόγον ἔχειν 

πρός τι A 480,8 B 74,13 75,1 307,10 
ἀ ἀρχῆς λόγον Β 316,13 τὸν αὐτὸν λ. coni. 

ἀναλογίαν Β ϑδτ,8 στοιχείων, ons λόγον 

πέχεῖν A 1415 65,12 B 376,29 sq. 

κέντρου λόγον ἔχειν, ἐπέχειν B 128,21 

ΓΟ 

098,25 πολλαπλασίων, διπλασίων, ἐπιμιόριος 

sim. B 159,20 sq. 6 ἐπόγδοος B 269,22 

τοὺς A. τῶν ἀριϑμιῶν, τοὺς ἐν ταῖς χορδαῖς 

Ρ 800,8 

λοιμός B 102,14. 15. 16 

λοιμιώσσειν B 102,14 

λοιπός. λοιπὸν ὅτι Β 262,11 λοιπὸν λείπεται 

B 358,31 λοιπόν adv, (saepius coni. εἶτα) 

A 5,3 31,26 32,25 39,27 53,15 57,13 64,10 

72,2 76,28 81,31 saepe B 3,11.19 5,17. 

22.27 20,11 43,9 57,18 76,4 81,4 saepe 

λούεσθαι A 55,19 585.4 60,7 61,18 62, 

19.20 238,24 B 65,2 322,16 323,19. 20.24 
λουτρόν B 65,3 

λυγίζεσϑαι B 428,97 sq. 

λύειν τὴν ἀπορίαν A 31,14 49,26 56,6 

B 16,5 19,3 343,4 ἃ]. τὴν ἔνστασιν B 

845,15 857,1 359,29 al. τὴν χαχίαν τοῦ 

ὁρισμοῦ B 351,21 τὸ σχῆμα A 356,6 

λυτός B 49,9 

λυμαίνεσθαι (opp. συντελεῖν) A 8,22 B 

251,30 

λύπη B 348,10 sq. οὔτε yap πᾶσα A. χαχόν 
A 480,1 

λύσις ἀπορίας A 160,22 B 16,8 95,22 326.20 

343,2 424,1.34 425,13 sq. ἐνστάσεως 

B 340,14 343,2 345,11 356,382 al. τοῦ 
ζητήματος B 452,7. 16 

λυσιτελεῖν τινι πρός τι B 1 

λυσιτελής A 347,18 

Avyvtatos. to A. φῶς B 171,13. 24. 25 

λώπιον B 78,13 

37,21 140,3 sq. 

΄ 
Μαγειριχή Β 74,16 
μαγλήτις λίθος B 12,24 sq. 232,19 

νάϑημα. τὸ τῆς ἴριδος p. B 189,4 plur. 

B 155,27 sq. 281,27 319,11 ἐπὶ τῶν p. 

μάχεσϑαι 495 

τῇ αἰσϑήσει τοῦ μανϑάνοντος γρώμεϑα 
A 8ῦ3:9 

υαϑηματιχός: ἕξις B 159,19 οὐσία Β 338,30 

συλλογισμοί Β 163,25 προτάσεις ibid. 27 

ἀστρολογία opp. ναυτιχή Ὁ 180,4. μουσιχή 

opp. δημιώδης 1016. 9) ---- πᾶσαι αἱ μ.. (coni.ai 

ἀποδείξεις) B 844.21 opp. at αἰσϑητιχαί 

expl. Β 180,27 sq. 

μάϑησις opp. εὕρεσις B 3,31 sq. def. B 4,22 

opp. διδασκαλία B 12,6 sq. 20,5 433,26 

αἰσϑητική Β 18,9. ὅτι αἱ μ. ἀναμνήσεις 

εἰσίν, ὅτι ἡ p» ἀνάμνησις οὐκ ἔστιν A 464, 

20 sq. «avd τὸν τρόπον τῆς μ. B 19,19 

τὰς ἕξεις λαμβάνειν ἐκ μαδήσεως (opp. 

ἔχειν ἐκ φύσεως) B 488,22. 23 

υαϑητεύεσθαι Β 408,12. 15 

vatntys Β' 4,21.22 οἱ μ. (Platonis) 

B 102,22. 28 

υακρόβιος A 473,17 sq. 

μαλακός B 419, Ae 

μιᾶλλον comparativo additum <A 14,18 
16,20 25,34 80,2 101,17 471,5.6 B 38, 

12 48,7 84,18 118,25 

μᾶλλον τῶν ἄλλων πάντων B 332,18 

ὅπερ zat μ. B 153,12 (ef. Add. et Corr.) 

240,0 πολλῷ p. οὐδέ B 361,4 p. δέ 

B 65,15. 17 86,7 102,8 117,9 121,10 192, 

4.8 195,13 200,28 313,26 2 τοῦ p. 

πιχειρεῖν (dist. gx tod ἢ 

ὁμοίου) A 301,11 sq. ἀπὸ τοῖ 

γνωριμιώτατος 

Ve ee τοῦ 

μ. B 432, 

16 ἐκ τοῦ p. ἔστιν i. g. ἐκ τοῦ περι- 

ὄντος B 118,1 --- μάλιστα superl. add. 

B 184,32 

vavidvety. μανθάνοντες παρ᾽ ἑτέρου opp. 

εὑρίσχοντες αὐτοί B 3,31 πρώτως opp. 

γνωρίζειν Β 11,28 χατὰ τὸ μεριχόν, κατὰ 

τὸ χαϑόλου Β 19,13 sq. ef. A 464,29 

ὁυνιώνυμον B 154,25 sq. 6 μανθάνων 

A 859,9 B 37,2 opp. 6 ἀναμιμνησχόμενος 

A 464,26 sq. 

μαρτυρεῖν A 45,16 B 322,27 pass. ὑπὸ 

(ἐκ) τῆς ἐναργείας A 314,16. 19.24 359, 

15.16.22 6 μαρτυρούμενος B 37,28 

ναταιολογία A 41,22 

νιάτην (λαμβάνειν) A 260,10 261,32 316,23 

(λέγειν) 388,18 (fort. seribendum αὐτο- 

μάτην) B 381,15 

μάχαιρα A 48,22. 23 sq. B 246,23 

payectat τινι logice A 20,16.18 (opp. 

ἰσοδυναμεῖν) 34,20 55,10 sq. 58,5 sq. 

177,23. 24 178,14.18 sq. 179,25 180, 
ee 



490 μάχη 

9.18 181.9.10 sq. 495,29 τοῖς ἐναργέσι 

Β 181,2 τῷ δόγματι Β 243,18 

μάχη Β 416.28 ἐπὶ τῆς p. διαφϑαρείσης Β 436, 

29.30 χαταφάσεως χαὶ ἀποφάσεως Β 34,2 

μεγαλοψυχία B 412,36 

μεγαλόψυχος B 419,8 sq. 

μέγεϑος ἀντιχειμένως ἔχει τῷ πλήϑει A 318, 

91 sq. mathem. A 67,1 245,29 307,3 

313,27 B 9,30 sq. 60,28 73,18. 19.30 

74,24sq. 122,22 178,24sq. 215,20 302,14 

497,13 ὁμοειδῆ Β 74,24.25 

114,16 

dvO.oloyevi), 

ἀνόμοια B 115,13 opp. ἀριϑμός 

B 77,0: 199,225) Ξῇ. 10159: 30120522 
140,16 141,28 sq. 321,12 sq. συνεχές 

ἐστι ποσόν ibid. 13 ἐπ᾽ ἄπειρον διαιρετόν 

B 269,16 
μέϑη B 175,30 sq. 

μέϑοδος A 270,10. 21 273,21 445,24 447, 
1. (i. 4. τόποι) 2 B 160,22. 23 

“ρεία ἑυῖν χαϑέστηχεν οὐ Ov ἑαυτάς, ἀλλ᾽ 
At I | Ὁ 

τῶν P. ἣ 

ἵνα τοῖς πράγμασιν αὐτὰς ἁρμόζωμεν 

A 191,50 λογιχή A 6,28 συλλογιστική 

A 7,30 95,33 170,15 B 334,25 ἃ]. ἀπο- 

δειχτιχή Β 1,12 διαλεχτιχή A 33,18 plur. 

B 5,11 154,11 ἐπιστημνονιχαί A 154,18 

γεωμετριχαί A 253,30 ὁδοποιητική A259,5 

υεϑύειν B 38,5 sq. 
vedooxetv pass. B 178,12 

μείζων πρότασις, ὅρος saepe; expl.A 67,18 sq. 

87.3 sq. 310,25 322,138.14 p. 

expl. A 78,8 sq. 87,10 sq. ef. B 8,7 sq. 

106,23 121,11 298,8 sq. ἐπὶ to p. πρύ- 

οὗος, προχοπή B 259,12. 18 

> ἄπειρον B ae 15sq. 

μείωσις plur. (τῆς σελήνης) Β 421,8 

véhkas def. B 356,13 saepius in ai 

velut A 66,14 242.9 B 33,21 sq. 

μέλει A 334,9 

᾿ hisca B 434,23 435,17 

μέλλειν. πῶς yap ἔμελλεν A 49,29 μέλλων 

χρόνος A 51,31 59,17 62,2 167,26 172, 

23.24 B 389,29 393,17 

μεμνῆσθαι. pepvipeda ... 

206,26 
in clausulis om. οὖν A 69,7 158, 

166,9 204,27 290,22 294,31 37 

393,24 408,16 B 285,13 al. 

μένανδρος (exemplum μεταφοριχᾶς 

Β 410,15 

μένειν χαϑόλου 

A 112,28 sim. 

» 
σαθρὸν 

μειοῦν pass. geom. ἐπ 

ὅτε ἔλεγεν A 

υέν 

\EEEWS 

χαταφατιχὴν ὑπάρχουσαν 

185,18 899,12 423,24 

I INDEX 

426,5 al. ἐπὶ tod σημαινομένου B 

86,14 
μέντοι γε A 143,31 B 9,9 add. δέ B 348,19 

351,4 352,13 364,33 386,4 398,29. 32 
402,25 410,0. 18 

μερίζειν med. A 70,11 

363,13 390,24. 34 
veotzevety Β 338,5 sq. 403,27. 28 

μεριχός opp. χαϑόλου, ἀπροσδιόριστος A 12,20 

20,138.23 saepe i. q. atopos B 400,11. 

16. (opp. τὰ εἰδικώτατα εἴδη) 34 414,19 

ef. 435,32 sq. 437,14 sq. τὸ p. 

τῷ χαϑόλου A 150,11 215,38 
p. πέφυχε nat ἄλλου κατηγορεῖσϑαι πλὴν 

χατὰ οὐ μβ. θη πός ΟΠ λυ A202. 3 Marea pe. 

B 3,16 6,9 
p. καὶ τὰ p. ἐκ τῶν xabdhov πιστούμενοι 

pass. Β 998,4 

ἀκολουθεῖ 

οὐδὲν τῶν 

οἱ τά τε χαϑόλου ἐκ τῶν 

ibid. 15.16 μὴ ἐφαρμόξειν τὸ p. τῷ 

χαϑόλου, χατὰ τὸ p. εἰδέναι Β 16,15 sq. 

δι᾽ αἰσϑήσεως Β 11,14.28 

οὐδὲν τῶν μ.. ἐπιστητόν 

΄ ᾿ 
γινώσχομιεν TH μ.. 

216,14 306,30 
Β 307,6 τὰ μ. σώματα (ἐστί) B 435,33 

φϑείρεσϑαι χατὰ τὰ p. Β 110,15 τὸ 

φάντασμα τὸ μ. Α 9.21 μ. ϑεωρήματα 

B 18,2 ἡ ἐν ἑχάστῳ p. φύσις Β 29,24 

ν. ἰδιώματα Β 451,22. 298 compar. 

A 124,29 136,8 272;8 B 209,12 211,24 

212.9 218,26 219,9 235,18 284,25 τὰ 
χαϑόλου ἕπονται τοῖς μερικωτέροις, οὐ μὴν 

δὲ τὰ μερικώτερα τοῖς καϑόλου B 410,1. ὃ 

superl. B 225,10 sq. 

μόνως ὑπόχειται A 273,12 cf. 272,19 

τὰ μερικώτατα. 

υέρος def. A 8,22 τῆς φιλοσοφίας opp. ὄργανον 

A 6,19sq. 8,25sq. 

τὰ . ὡς ὕλη εἰσὶ τοῦ ὅλου B 376,35 τὸ p. 

dist. μόριον A 6,27sq. 

ἁπλούστερον τοῦ ὅλου Β 403,10 ἀνὰ μέρος 

A 245,31 806,4. 451,5 Β 78,8 370,23 

χατὰ μέρος Opp. A 809.2 opp. 

χαϑόλου A 464,9.19sq.al. ἐπιστῆμαι, ἀπο- 
7,11 8.4. ἀγνοεῖν B 16,13 τὴν 

έξιν ἐπεξιόντες Β 198,23 

A451,7.8 ἐπὶ τὰ αὐτὰ p. 

183,15 
μέροψ etymol. B 363,13 

χύχλος A 404,0 

uedohaBetv. λήϑης μὴ μεσολαβησάσης B 12, 

17.19 
μέσο ὅρος A 32,10 65,5 sq. 87,22 312,17 

ee 6 γχαραχτηρίζων τὰ σχήματα A 154, 

12 sq. cf. 65,5 sq. 101,5 sq. 324,23 ὃ 

τὸ κῦρος ἔχων ἐν τοῖς συλλογισμοῖς A 257,3 

ἅυα 

δείξεις B 

) παρὰ μέρος 

geom. B 9,13 

μεσημβρινὸς 
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ef. 168,6 

τοῖς xuplots συλλογισμοῖς μεριχώτερός ἐστι 

συγγενής 

ἐστι τοῖς ἄχροις . .. γεννᾷ τὰς προτάσεις 

Β΄101,10.12 
ἀπ 

καὶ ὁ μ. ἐστὶν ὁ tod συμπεράσματος αἴτιος 

ἐν τῇ ἀποδείξει Β 335,22 ἐν 

τοῦ μείζονος ὅρου A 309,18 sq. 

ee ‘9 ἂν 
ἡ αἰτία ἐν τῷ μ.. τίϑεται ὅρῳ, 

͵ 

B 108,4. ἡ προσεχὴς αἰτία ἐν τῷ μ.. ἐστὶν 

ὅρῳ Β 175,29 ef. 172,7 174,338.34 176,27 

sq. 118,4. οὐχ ἔστιν αἴτιος 6 μι. ὅρος τοῦ 

συμπεράσματος ἀλλ᾽ ἣ φύσις αὐτὴ τῶν ὅρων 
B 1τύ,8.6 ἐν τῇ ἀποδείξει ὁρισμός ἐστι 

B 334,16 cf. ibid. 9.11 τοῦ μείζονος 

B 371,27 423,20 τὸ p. 
τὰς προτάσεις . . . ὑλιχὸν αἴτιον ὡς ἐν 

ἐστὶ τὸ συνδέον 

συλλογισμιῷ λέγεται... τοῦ δὲ πράγματος 

7) εἰδιχὸν αἵτιον ἔσται τὸ p. ἢ ὑλιχὸν ἣ 

ἕτερόν τι "Ὁ 376,26 sq. τομὴ τῆς προτάσεώς 

ἐστιν B 394,22 sq. 

ὅρου B 153,29 

διὰ τὸ διττὸν τοῦ p. 

— τὰ μέσως ἔχοντα i. e. 

ποτὲ δὲ 

A 271,1 
wk κ᾿ ΄ . , . t σχεδὸν περὶ μόνα τὰ μέσα (Scil. οἱ συλλο- 

εἰσι) ibid. 4 

ποτὲ μὲν χατηγορούμενά τινων 

ὑποκείμενα ἄλλοις εἰς κατηγορίαν 

γισμοὶ zat αἱ σχέψεις 

2τ8,14 

μεσότης B 67 (9) 

. ~ 

7 ῇ p. ιν 

356,18 

μεταβαίνειν ἐπί τι A 86,19 117,29 206, 

162,22: HSL 18s (32 TAO 992,9. 345324 

047,3 356,18. 23 Β 42,22 86,14 162,14 

104,0 802,9 304,15 é A 240,51 ἀπό 

B 86,11 101,26 ets Β 336,15 980,8 

426,5 ἐξ B 265,19 
μετάβασις ex δευτέρου εἰς πρῶτον A 356, 

24. 21 sq. sim. 363,20 sq. 

μεταβατιχός (χίνησις) A 37,22 sq. 

μεταβολή coni. ἀλλοίωσις B 385,21 

μετάγειν τὸν λόγον ἐπὶ σαφέστερον ὑπόδειγμα 

" 069, ee ai ὁρισμοὺς ἀπὸ τῶν xa’ 

τὰ χκαϑόλου B 414,21 intr. 

stepov μετάγων A 880,1 

μεταγέγραπται A 233,5 

τὴν ἀλήϑειαν B 2.22 

322,20 μεταῦο 3 

pealliear Bea τὸ μ. A 484,27 
, υετάϑεσις. τῶν peta τρόπου (προτάσεων) 

«ον αἱ μέν εἰσιν ἁπλαῖ αἱ δὲ ἐκ μεταϑέσεως 

A 26,15 sq. 28,1 846. xatapdcers (opp. 

ἀποφάσεις) A 63,1. 11 364,15. 23 sq. Ξ σε! 

Ω τ, he 
ω. μεταλαμβάνειν τὰς προτάσεις A 165,8 τῶν 

κατὰ τὰς ἕξεις μετειλημμένων A 328,22 

εἰς A 56,25 58,14.15 sq. 82,9. 11 sq. 

83,19 109,21 158,27 159,31 160,1 sq. al. 

Comment, Arist. ΧΤΠ 3. Philop. in Anal. Post. 

497 μετέχειν 

B 207,19. 28 208,19 211,10 ἀπό 172,23 

éx A 242,35 362,25sq. ἀντί A 327,13. 

27.31 330,30 332,6 347,11 sq. B 28, 

11.12 τινός logice A 13,31.3¢ oe 

τὰ μετειληφότα Opp. τὰς ἕξεις 2 327, 

μετάληψις (τῶν προτάσεων) ἢ 86- 

174,28 176,27 εἰς A 162,9 108,9 sq. 172, 

19.20 173,7 174,8 177,9 al. ἀπό A 160,18 
20,26 

μετάληψιν καλοῦσι A 242,35 ef. 251,34 sq. 

éx B — τοῦτο οἱ []εριπατητιχοὶ 

301,5.10 ἡ ἀεὶ xataszevijs δεομένη A 

202,10 301,4 opp. 

χατὰ μετάληψιν ibid. 

ποιότης ibid. 

10. 20 54. 

8,20 56. 

280,14. 15 

μεταμείβειν éx τόπου εἰς τόπον B 368,13 

6 Sq. 

μεταλλάττειν τοὺς ὅρους Β ὃ 

μέταλλον (χυτὰ τῶν μ. τινά) B 

μεταμέλει A 334,10 ν. ῥῆμα 

μεταξύ A 911,4 379,19 logice εἶναι μεταξύ 

A 38,18 341,2 τὰ p. A 130,7. 8 271,20 

273,19 315,10 πότερον ἄπεινά ἐστι τὰ 

. ἢ οὔ B 221,1 οἵ, 225,4sq. 226,16sq. 

εἶναι, τοῦ μ., τῶν μ. τινος με- 
99 τέχειν A 330,16. 17. 25 

εἰν ἌΡ ΘΟ ΟΣ Bye Ἰ εἰς 

961, 15 

ς σαφές A 451,20 

μετατιϑέναι τὴν τάξιν τῶν ὅρων A 42,11 

137,23 411,10 τὰς. προτάσεις A 404, 

27.31 447,5 B 295,18.19.21 εἰς ἐλάτε 

TOVa. μείζονος A 363,11 εἰς τὸ ἐναν- 

τίον ἣ εἰς τὸ ἀντιφατικῶς ἀντιχείμιενον 

A 423,6 τὰς ἀποδείξεις Β 117,26 

μεταφέρειν τὰ ἐπὶ ἄλλου σηυκχινομένου 

λεγόμενα ἐπ᾿ ἀλλο Β 155,20 410,14 τὸν 

λόγον ἐπί τινος B 288,6 om. τὸν Adyov 

A 85,20 

ϑεταῷ "εταφοραῖς γρήσασϑαι B 416,25 

λέξεις def. B 416,13. 21 

μεταφορικῶς B 335,52 

Opa. " ἱ 
VETLOOPLZOS. 

vetayetptiCery med. καλῶς τὴν διαίρεσιν 

B 352,14 sim. 402,25. 26 

υετέρχεσθαι ἐπί τι A 49,34 53,15 214,30 

369,28 B 20,25 232,38 249,9 270,15 

290,32 εἰς τὸ διδάξαι Β 201,0 τὴν ὃι- 

A 42,84 τὸ πρᾶγμα B 333,22 

γένους) A 13,12. 20. 

τ BAoml le eB iOLIN’ Sq. 

177,12 sq. τὰ μετέχοντα 

δασχαλίαν 

μετέχειν logice (τοῦ 

34 sq. 124,29 133 

Β 73,29. 30 

τῶν ἕξεων opp. at ἕξεις A 

15 sq. 

to 



408 αξτιξναι 

"εξ Peake ape A pees guns ee 19 

233,23 ac εἰς B 69,19 δ: ἘΠΕ B 204,14 

υετόπωρον B 396,9 sq. 

μετουσία τοῦ γένους A 13,11 

μετου ἧ. ἀναλύειν εἰς p. χαὶ τὸ “ἔστιν᾽ 

A 26,19 366,22. 26 367,5 909.4. αἱ p. 

ἰσοδυναμοῦσι tots ῥήμασι A 329,17.20 sq. 

od παντὶ ῥήματι ibid. 26 sq. 

μετρεῖν A 9,13 sq. B 11,20 sq. τρισσάχις, 

τετράχις B 117,24. 25 pass. ὑπὸ τῆς 

χινήσεως τοῦ ἡλίου 387,29 ὑπὸ, ἐκ 

μονάδος μόνης (ὡς χοινοῦ μέτρου), μονάδι 

υόνῃ (χοινῷ μέτρῳ) sim. B 02,4. ὃ sq. 

117,24 261,13. 15 

wetpntixds B 21,27 

μετριοπάϑεια A 6,34 7,3 

wétoov A 917 χοινόν Β 62,10.11 117,23 

261,14 χινήσεως B 387,28 δεύτερον v., 

δεύτερα p. ἀποδείξεως B 70,13 379,31 

ἃ) δεύτερα μ. φέρειν Β 387,2 χατὰ (τ [ 

(τῆς) ἀποδείξεως Β 32,7 72,9 

μέχρις οὗ ὁ. 1η4. fut. A 312,11 c. coni. Β 999,2 

ut (μηδέ, υ ἡ τε) post ἐπεί, ἐπειδή A 18,12 

212,11 214,1 251,7 299,2 464,23 B 7,11 

40,21 53,18 71,12 78,26 78,14 92,15 

107,20 180,28 132,31 192,19 200,13 

241,16 al. post ὅτι, διότε A 298,34 

Bri5i55) 6OAOF 78,2531 | 384.26'786521 

87,10 94,9 97,29 115.6 118,30 137,15 

200,8 254,15 258,2. 88 al. τί οὖν μὴ καὶ 

τούτου ἐυνήσθη; A 120,11 sim. 45,29 

179,8.14 ἄδηλος μή πως A 46,27 

νη δαμῖ μηδαμῶς A 194,90 Β 35,23 41,11 sq. 

μιηδέτερος ad tria refertur A 161,25 

μῆκος opp. πλάτος B 215,28 μ. ἀπλατές 

B 344,24 401,9 sq. λόγων A 262,18 

vAY B 31,22 def. B 421,32 φϑίνοντος 

τοῦ vw. B 422.4 

viv. καὶ μήν A 8,31 B 15,30 400,22 οὔτε, 

μήτε μήν A 4,24 25,6.23 33,5 B 126,16 

130,16 235,24 320,23 363,23 al. οὐδὲ 

μήν B 126,15 οὐ μὴν δέ B 112,32 230,29 

984,5 344,22 349,12 364,26 410,9. 14 

424,28 430,27 434,9. 33 

μηνίσκος geom. A 477,4 6 μέντοι “Ἵππο- 

χράτης τετραγωνίσας τοὺς μ. Β 149,15 

μιηνοειδής (σχῆμα) A 477,4 Β 31,22 

υήποτε. ζητεῖν Ἢ A 192,14 sim. 328,22 

259,12 321,25 /forsitan 

. δέ A 16,9 232,19 " 

1 INDEX 

3,2 283,87 331,5 B 315,11 p. obv A 
oe 286,10 819,10 343,7 B 48,26 144,19 
6,2 236,1 246, 8 254,15 259,12 

μἤτηρ A 321,32. 33 

wate ye B 134,30 

υἱήτρα B 280,17 376,10 390,30 
βηχανι ας. ὁ w.:B 146,7sq. ἡἣ pes Bil19; 

5.26 179,15. 16 
μιγνύναι logice A 76,28 147,10 155,5 

162,27 230,17 240,27 med. μετὰ τοῦ 

ποσοῦ B 401,382 μιχτός A 125,30. 31 

(opp. ἁπλοῦς) 156,6 206,2. 22 229,9 270,19 

(ἐκ κατηγοριχοῦ zat brottettz0d) B 293,26 

vtxpos. πρὸ μιχροῦ A 36,18 174,20 ἐν τοῖς 

μιχρὸν ἀνωτέρω A 395,15 παρὰ μιχρόν 

A 848,5 sq. κατὰ μιχρόν Β 438,13 

μιμεῖσθαι τὴν γεωμετριχὴν διδασκαλίαν 

A 10,28 νοῦν Β 396,7 

ψιμνήσκεσϑαί τινος A 42.31.32 44,8. 10sq. 

55,13 120,18: B 2952: 32,10) 127,15 173, 
2 ἃ]. μεμνήσεται B 65,24 

μῖξις A 472.4. 8. 21. 22 — logice A 62,17 

177,32 187,21 193,16 204,8. 20 sq. 206, 
14.17 208,4 sq. 218,23. 24 220,28 222, 

20.21 228,17 230,19 233,9 sq. al. 
υνᾷ B 269,15 
pvijp7. μνήμην ποιεῖσϑαί τινος A 28.8 44,31 

περί τινος B 191,13 ποιεῖν A 28,27 ἔχειν 

twos B 12,18 

μνημονεύειν A 42.30 44,20 52,5 al. ὅτι 

A 389,32 

μοίρα. ἐν ὑποχειμένου μοίρᾳ A 214,2 

μοιχεία Β 26,3 

μοιχεύειν A 56,29 

v.otyos A 33,13. 23 316,13 sq. B 5,28 sq. 

21,11 sq. 52,21 sq. 

βοναδιχός B 72,26 76,23 εἶδος B 279,5 

προβλήματα B 336,32 ἐπὶ τῶν μοναδιχῶς 

ὑφεστηχότων B 73,6 

μονάς A 18,15 24,14 B 11,19 sq. 225,23 

253,7 259,16 260,14 304,1 317,20. 26 
386,31 401,15.16.17 def. B 126,8.9 

371,29.30 ἀρχὴ ἀριϑμοῦ B 344,24 ef. 

47,27. 28 269,9 sq. 920,71 οὐδ᾽ ἀριϑμός 

ἐστιν B 398,12 ἀδιαίρετος B 34,23 520,1 

ἁπλῶς, χειμένη που Β 301,14 sq. ὑπὸ 

(2%) μ. μόνης, μονάδι μόνῃ μετρεῖσθαι 

Β 62,4 sq. 261,13. 15 

μον ἡ (coni. τήρησις) A 2,6. (αἰσϑήσεως) 20 

(τῶν ὑπειλημμένων) B 322,18 

μονόβιβλος A 126,21 B 36,4, 5 



VERBORUM 

μονοειδής A 18,12 
μονολήμματος (τοὺς παρὰ τοῖς ῥήτορσι Un. 

λεγομένους συλλογισμούς) A 33,11 36,1 
64,20 

μόνος. χαὶ μόνος A 52.8 53,9 187,17 193,10 
ἀλλὰ xat A 8,16 

μόνον οὐχί B 86,15 — μόνως A 75,26 

257,31 οὐ μόνον δὲ 

ISIC 10.159. ΠΡ 10. 150.19 118,20 
179,28 181,34 185,4 al. B 163,15 168,12 
175,12 177,14 183,22 186,19 187.2 
206,21 306,17 al. 

μόριον dist. μέρος A 6,27 sq. διελεῖν εἰς 
μεγάλα, εἰς μικρότερα p. A 318,28. 29 Sq. 
opp. οὐσία A 321.5 arithm. B 27 8 sq. 
Ψυχῆς A ὃ le 19 3,20 32,16 
φάσεως A 22.3 sq. 23,12 sq. 
ἀρνητιχόν A 137 51,19 365,27 
B 265,2 

μορφή (coni. σχῆμα) A 3,11 
Βουσιχός B 149.3 272,17 319,13 al. ϑεω- 

ρήματα, ἐρωτήματα Β 150,2.29 151,12 
159,18 προβλήματα B 314.5. ὃ uw. B 
117,19 145,27 146,6 sq. 180,18. 19 237, 
24 sq. 7p. A 397,25.26 B 11,1 100,31 
118,10 sq. 33 sq. 213,9.10 306,25 314,21 
820,9 361,11 ἡ τῶν ᾿]υϑαγορείων, ἡ 
μαϑηματική Opp. ἡ δημώδης, ἡ χατὰ τὴν 
ἀχοήν 1) 180,0 sq. 181,4 

poetv A 2,91 

vidos ot μ. B 48,6 
μυῖα plur. Β 405,2 τὸ 34,12 sq. 
μυχητιχός B 412.3 

μυριάκις B 97.18 135 0,21 
μυρίοι A 17,14 34,28 75,14 262,11 B 38.8 

110,22. 27 108,4 261,16 439,9 

τῆς ἀντι- 

3 33,1 sq. 

ἀόριστον 

Ναί. τὸ ναὶ ἣ τὸ οὔ A 23,3 sq. Β 148,2 
vavayety A 34,17 Β 175,15 
γαυπηγία A 10,16 

A 270,14 
γαῦς B 279.8 sq. ἡ σωτηρία τῆς 

Β 880,85 881,1. 885,34 
ναύτης Β 179,19 

γαυτιχκός. 7] ν. ἀστρολογία opp. ἡ μαϑη- 
ματιχή Β 180,4 181,1 sq. 

νεχρός (σῶμα) Β 411,8 

νέος A 50,14 
νεύειν πρὸς τὸν ἥλιον Β 31,27. 29 geom. 

B 302,23 303,2 def. B 124,24 

ναυπηγός 
, 

νὴηςς 

ὅταν ὁ 

νοῦς 490 

νοῦς... νεύσῃ 

B 489,1.8 
νέφος B 370,11 871,11 374,12sq. 421 17 sq. 

πτηνός B 404,26 408,21 

\ 5 
περ! τα. . πράγματα 

νηχτός Opp. πεζός, 

νίχη B 416,28. 29 
νοεῖν cogitare ἐν A 248,8 

παρῆκεν ἡμῖν νοεῖν B 247,12 948 94 
ἔξωϑεν A 384,3 ὅτι Β 403.26 παρὰ τὰ 
νοούμενα (συμβαίνει) opp. παρὰ τὰ ἐχτε- 

52,18 

αὑτοῖς τοῦτο 

ὕέντα A 

Α 440.29 
cognoscere, perspicere 

νοεῖ ἔχαστον ἑχάστου ὁρισμὸν 
ἀποδιδούς B 948.19 wtellegere τὸ δόγ- 

μα καχῶς B 243,19 οὕτω τὴν λέξιν et, 
sim. A 45,14 303,22 B 75,12 93.18 
108,6 820,21 429,26 τὶ ἐπί τινος A 255. 
90. ὑπερβατὸν νοήσομεν τὸ χωρίον οἱ 
Sim. c. dupl. aceus. A 481,16 Β 295, 
18.21 842,2 sq. 432,12 we Β 354,7 
376,23 382,9.16 391,16 392,32 400,3 
402,5. 13 414, 19 al. B 286, 
10 coni. λόγῳ ϑεωρητά A 3,7 Opp. τὰ 
αἰσϑητά ibid. 10 B 285,23 coni. 
B 300,4 sq. coni. ϑεῖα B 339,10 

ν. αὑτοῖς χαῦ αὐτά A 352,17 εἴδη 
B 47,26 324,9 332,8 οὐσίαι B 888,6. 31 
1. ἢ. ἅπλαι 339,7 

νοητός: τὰ ν. 

ἄνλα 

τοῖς 

νοερός. τῆς μὲν ν. οὐχ ἔστι δυνάμεως τὸ 
συλλογίξεσϑαι, ἐπεὶ χρείττων αὕτη ἣ χατὰ 
συλλογισμόν (opp. δοξαστιχή, διανοητιχή) 
A 32,19 ἣ ν. ἐνέργεια χρείττων τῆς 
συλλογιστιχῆς Β 980,9 

νόημα plur. (opp. πράγματα, 
24 sq. 

φωναί) A 242 

νόησις B.133,4 4389,6 opp- αἴσϑησις 
(τῆς ν. πάσης ἁπλῶς χαϑόλου οὔσης χτλ.) 
B 310,23 sq. ἡ ἁπλῇ καὶ ἄνευ αἰτίας 
ΟΡ}. ἡ μετὰ αἰτίας Β 808,1 sq. ef. 310, 
26 sq. λογιχαί A 3,15 

νόϑος λογισμός Platonis B 19 
νομίξειν A ce 17 χαχῶς A 252.6 ὅτι 

A 379,23 392,31 449,27. 98 
νομοϑετιχή B 74,12 sq. 
νοσεῖν A 330,27 sq. 471,10 τὸ 

expl. A 328,24 sq. 

νόσος A 133,24 sq. 

νότιος. τὰ ν. 

νοσοῦν 

214.4 328,27 471.7 56 

ἄστρα B 1618 ) 

1551. 180,21 τὰ νοτιώτερα ἄστρα 
ibid. 24 μέρη Β 396,11 

νοῦς Β 6.2 18,19 881,29 coni. Ψυχὴ (οὐσίαι 
338,31 339,8.17 STE Ais 

ὁρισμὸς τοῦ νοός Β 339,9 dist. διάνοια, 

82 

oy tat, axhat) Β 8 
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δόξα A 1.19 sq. 32,18 dist. σοφία 

Beso2.0 5: ὃν: ἡ αἴσϑησις οὐ 

συλλογίζονται, ὁ μὲν νοῦς xpeittwy ὧν 

τοῦ συλλογίζεσϑαι A 1,20 588ᾳ. ἀρχὴ ἐπι- 
στήμτης (χαὶ ἀποδείξεως) B 47,25 48,9 

270,1 324,10 ἁπλαῖς ἐπιβολαῖς τούτοις 

(τοῖς ὅροις) ἐπιβάλλων, ἀναποδείχτως τὴν 

φύσιν αὐτῶν αἱρεῖ B 48.14.11 332,25sq. 

6 τὰς ἀρχὰς γινώσχων Β 489,28 440, 

4sq. 6 ἀπὸ τῶν αἰσϑήσεων τὸ καϑόλου 

συλλογιζόμενος Β 808,81. 84. 86 488,22 

ὃ ν. χαὶ ἡ ἐπιστήμη ((ἀεί) εἰσιν ἀληϑεῖς) 

B 489.10 ἀϑάνατός ἐστιν ἢ ἀΐδιος Β 

135,19 sq. ὅτι ὁ δημιουργικὸς ν, ἑαυτὸν 

ὁρῶν πάντα ὁρᾷ, χαὶ ὅτι χαϑὸ πλήρωμά 

ἐστιν εἰδῶν χαὶ εἶδος Β 248,1 ὃ ν. ὁ 

πραχτιχὸς ὁ δυνάμει v. λεγόμενος Ἵ. 8. 

6 λογισμός Β 499,09 sq. ἡ τοῦ ν. ἐνέργεια 

) 280.8 324,12 ὅτι ὦτα τοῦ νοῦ προ- 

ἡγήσαντο Β 180,10 τὸ νοῦν μιμεῖσθαι 

) 396,7 vod χαὶ ἐπιστήμης δεχτιχός 

V. δεχτιχός 

νυχτερίς plur. Β 332,19 405,1 

νύχτωρ A 33,13 34,18.19 147,23 B 21,12sq. 

382,19. 29 
νῦν. ἐν χρόνῳ τὸ νῦν (ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ ἀδιαί- 

ρετόν ἐστι) Β 269,11 cf. 392,32 sq. νῦν 

ὃέ A 179,19 445,12 

νύξ 166,6 Sq. B 388,13 

Ξανϑός B 408,19 412,24 (χολή) 417,10 

ξένος. οὐδὲν & ποιῶν B 50,25 οὐ ξένον 

τῶν συλλογισμῶν Β 81.20 

ξέστης τοῦ οἴνου A 27,19 

re 262,19 Enpotépas bee B 396.93 

ξίφος B τ sq. 79,20 246,22 421,15 

EXAtvos B 271,27 

ξύλον saepius in exemplis, velut B 211,21 

212,29 sq. 235,21 241,24 252,19 313,10 

Ὁ. ta οἷς ἕπεται et sim. A 287,26 289,9.13 

14 291,16 296,20 B 121,6 127,9 373,21 

400,8 τῶν ὅσαι B 110,20 τὸ ὅτι 

A 215,25 264,14 265,5 309,7 τὴν ὅτι 

A 298,4 300,19 ἐπὶ tod ἵνα A 460.6 

I INDEX 

ὄγκος (coni. μορφή, σχῆμα) A 3,11 

ὀγκοῦν. ὠγχωμένην ἔχουσαν τὴν γαστέρα 

B 180,15 285,20 

ὅδε. ta τῇδε Β 242,0 243,25 τῇδε κἀκεῖσε B 
434.14 

ὁδεύειν A 34,18.19 ἐπὶ φϑοράν A 167,21 
logice ἐπί τι B 226,22 285,24 διά τινων 

B 225,18. 19 226,18 
ὁδηγεῖν pass. εἰς (πρὸς) γνῶσιν, εὕρεσιν 

B 367,29 402,16 433,25 
ὁδηγία ἡ δι αἰσϑήσεως A 352,17 εἰς τὸ 

γνῶναι Β 368,6 

ὁδοποιητικχός (μέϑοδος) A 259. 
ὁδός logice A 312,12 314,1 B 5,10 20,19 

23,25 47,13 232,22 293,30 335,35 ὁδῷ 

B 1,10 
ὀδούς. οἱ ἐμπρόσϑιοι ὁ. Β 382,31 
ὅϑεν quare A 5,21 16,22 32,21 60,5 65,29 

100,22 114,2 B 38,14 265,20 oe 26 

367,26 434,13 
οἴεσϑαι ὅτι A 333,1 466,17 472.4 B 158,30 

οἰκεῖος. πᾶν olz. ἀγαϑόν A315,19sq. logice 

τινός Β 205,6 οἰχειότερον δὲ εἰπεῖν 

Β 418,28 
οἰκέτης (τοῦ Μένωνος) Β 15,9. 20 

οἴχησις ἡ ὑπὸ τὴν ὀρθὴν σφαῖραν B 175, 

24sq. τὰ ἀντιχείμενα τῆς xa? ἡμᾶς olx. 

B 396,10 sq. 

οἰχία A 8,19 167,29 B 173,17 385,2.5 
387,9. 16 sq. 391,3.4 392,5. 23. 24 393, 

25 394,19 al. 
οἰκοδομεῖν A 167,29 

οἰχοδόμησις Β 393,9 

οἰκοδομία A 270,15 

οἱχοδομική A 7,28. 29 

οἰχοδόμος A 8,18.19 270,15 B 2,27 173, 

17 85:1: 

οἴκοϑεν (coni. ἄνευ ἀποδείξεως) εἰδέναι 

Β 84,10 γινώσχειν Β 408,12 προ- 

βάλλεσθαι Β 34,21 81.2 προχειρίζεσθαι B 

129,30 ἔχειν Β 36,25 129,27 854,9 
τὸ πιστόν, τὴν πίστιν B 80,5. 22 127,23 

128,16.18 τὴν ἀλήϑειαν B 180,10 τὸ 

ἀναγκαῖον A 247,24, (χεχτῆσϑαι) 21 

οἶχος A 167,29. 30 

οἶνος B 245,29. 30 

οἷον i. 4. οἱονεί A 2,16 84,27 B 35,12 77,15 

155,30 239,16 316,29 324,9 376,22 
nempe B 107,15 814,1 οἷον ὡς A 3,22 

38,18 246,22 389,19 οἷον τί λέγω : et sim. 

v. λέγειν, φάναι — οἷα δή c. part. B 159,18 
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οἱονεί A 2,14 10,18 B 33,15 77,6 78,5 

155,14 243,11 352,8 

οἱοσδήποτε A 145,29 146,1 433,2 457,5 
ὀχτάς B 398,2 

ὀκτωχαιδεχαπλάσιος B 300,28. 29 

ὀλίγος. pet ὀλίγα B 23,3 174,19 πρὸ 

ὀλίγου B 122,26 ὀλιγώτερα A 319,2 

ὁλιχώτερον adv. B 121,6 

ὁλοχληρία. xad? ὁλοχληρίαν B 383,35. (opp. 

χατὰ μέρος) 4. 11 sq. 395,9 

ὁλόκληρος (βιβλίον) B 129,16 

ὁλόπτερος B 404,31 sq. 408,22 sq. 418,4 

ὅλος. τὸ ἐν ὅλῳ opp. τὸ κατὰ παντός A 38, 

32 sq. τὸ ὅλον A 322, 

23.24 τὸ 6. τοῦ μέρους τιμιώτερον 

Β 310,23 49,12 169,8 

234,23 δι᾽ ὅλου ψευδής Β 202,6. 10 

203,16 304,7.18 χαὶ ὅλως A 16,54 

μὴ ὅλως Β 290,20 εἰ ὅλως Α 1.10 sim. 
Β 94,20 127,15 

ohosyepis. ὁλοσχερέστερον A 306,25 B 77, 

ὃ: 98:99. 180 122 

4ᾳ. οὐσία A 322,23 

opp. zata τὰ μέρη B 135,12 

ὄμβρος B 331,29 

ὁμιλητιχός B 368,12 

ὁμιλία. tats πρὸς ἀλλήλους ὁ. B 10,30 

ὄμμα Β 178,25 sq. 

ὁμογενής Β 115,2 159,9 892,8. 10 sq. 
ὁμιόγονος Β 390,36. 37 

.18 B 74,22 sq. 

πραγυκάτων) B 

ἐχ τῶν μερῶν 

τὸ ὅ. τοῦτο Β 

΄. 

ὁλότης i. χατὰ τὰς ὁ. 

ὁμοειδής A 252,17 

ὁμοιομέρειαι (ἀρχαὶ τῶν 

129,18 

ὁμοιομερής B 105,11 

ὅμοιος. τὸ 6. def. B415,15sq. ὁμώνυμος φωνή 

ἐστι Β 428,2 sq. ἐχ τοῦ ὁ. ἐπιχειρεῖν (opp. 

ἐχ τοῦ μᾶλλον, ἐκ τοῦ ἧττον) A 801,19 sq. 

ὁμοιοσχήμιων. ὃ. συζυγίαι, προτάσεις A 86, 

90 97,20.31 156,8 196,13 207,5 sq. 218,3. 

220,28. 29 221,12 222,28 224,28 
228,23 al. 

A 99,4. 26 

ὁμοιότης coni. ἀναλογία B 416,15 sq. 

ὁμοιοτρόπως A 468,10 

οὐχ ὡμοίωται τῇ ἀποδείξει B 374,4 

ὁμοχογεῖν A 33,5 359,20 B 7,29 15,9 

pass. A 33,4 90,20.21 241,33 242.6 

262,9 al. B 3,2.25 5,21 20,13 24,10 28, 
28 39,15 294,1 al. ἔχει τὸ ὡμολογῆσϑαι 

Β 40,2.3 πᾶσιν Α 92,9. τινὶ δόξῃ Β 825,0 

τὸ ὁμολογούμενον A 2,13 4,3 114.8 482,7 

28 sq. 

226,26 τὸ ὁ. THY προτάσεων 

ὁμοιοῦν. 

ὄνομα 501 

B 14,3 (τὸ ζητούμενον ὡς) ὁμολογούμενον 

(ὡμολογημένον) λαμβάνειν A 34,26 241,8.9 

258,24 204,16 279,4 450,28. 3 90 451, 

6.16 al. B 36,10 39,1 254,13. 20. 22 

343,32. 33 344,21. 23 354,26. 27 403,14 
404,5 al. ὁμολογουμένως A 30,1 33,30 

288,3 350,27 351,12 357,26 367,11 B 
123,25 291,29 

Op. ἢ τῆ α' ἐξ ὁμολογίας A 358,2 sq. 417,16 

τοὺς ἐξ ὁ. χαλουμένους (συλλογισμούς) expl. 

A 958,4 sq. 

ὁμόλογος geom. B 105,3 

opotivws (μετέχειν) A 13,20 B 367,9 

ov.dypoves Β 389,26 390,56 424,2 

Opwvuy.ta. ἐξ ἀναλογίας λαμβάνομεν 

Β 123,25 
B 155,11 ἐν τοῖς 

παρεμπίπτει B 414,25 sq. ‘ 

, , > 
ἀπάτη διὰ thy ὁὄ. Β 154,26 τὸ 

τὴν ὁ. 

οὐδεμία ὁ. παρὰ ταῖς ἐπιστήμαις 

nad Exacta ὁ. οὐ 

λανϑάνει 7 

αἴτιον 

τῆς πλάνης ἡ ὁ. Β 173,11 αἱ τοῦ σοφι- 

στιχοῦ (προτάσεις) . . . παρὰ τὴν ὃ. ὡς 

ἐπὶ τὸ πολὺ τὸ Ψεῦδος ἔχουσαι B 30,4 

οἱ χατὰ THY ὁ. TOD μέσου ὅρου γινόμενοι 

παραλογισμοί B 158,20 584. τοὺς ἐξ 6. 

0% στιχοὺς συλλογισμούς A 3,21 

ὁμώνυμος A 166,26.30 B 32,18 123,12 

154,20 sq. 158,17. 24 179,26 428,5 φωνή 

B 277,13 sq. 415,31 sq. 428,2 opp. yévos 

A 273,1.4 B 409,31 412,16 sq. 

B 134,29 

στιχοὶ συλλογισμοί A 280,24 

τῶν ὃ. τρόπον B se dv.wvou.mMs φέρεσθαι 

A 148,1 B 134,27 ἐνυπάρχειν A 338,20 

χατηγορεῖσϑαι B tee 426,32 τῷ 

χαλεῖσϑαι B 35,20 129,4. ὃ 

ὀνειδίζειν ec. dat. B 102,20 

ὀνινάναι οὐδὲν εἰς A 319,6 

ὁμώνυμα 
A) c bE ad “" Ὁ r 

TH 0.7. ἐς WY μάλιστα OL σοφι- 

χατὰ τὸν 

γένει 

OVO pa ὁρισμιός ἐστι συνεπτυγμένος, ὁ δὲ ὁρισμὸς 

ὄνομα ἐξηπλωμένον B 377,19 LAT αὐτοὺς 

τοὺς Στωιχοὺς τὰ ὁ. 

μαίνουσιν A 167,18 τὰ ὁ. ϑέσει. .. οὐ 

Ge : 
τὸ ἰδίως ποιὸν ση- 

παρὰ τῆς φύσεως δεδημιούργηνται B 

912,92 τῶν πραγμάτων τὰ μὲν ὀνόματι 

δηλοῦται. .. τὰ δὲ οὐ δι᾿ ὀνόματος ση- 

μαίνεται ἀλλὰ διὰ λόγου A 332,10 sq. ef. 

Β 418,17 sq. 

χαὶ τοῖς μὴ οὖσι κεῖνται ὀνόματα B 359.3 

862,21. 89 εἰ καὶ δύο εἰσίν, ἀλλ᾽ οὖν 

ἕν ὄνομα ἔχουσι Β 407,6 dist. 

5,1.383sq. expl. A 11,20 sq. 

ῥήματος οὐκ ἀπαρτίζει λόγον A 26,24, 25 

99 
ὀρθὴ γρῆσις A 333,25 pu χρη ? 

ῥῆμα A 

δύο ὁ. δίχα 



502 ὀνομάζειν 

ὀνομάζειν A 11,4.5 B 418,21 sq. 

ὀνομασία A 9,15 59,21 85,33 B 22,19. 14 

51,16 

ὀνομαστικός (πτῶσις) A 336,6 

dvopatovetety A 332,14 B 258,5 418,18.20 

dvop.atwmons ὁρισμός B 800,4 361,14 362,26 

312,10 sq. 397,29 def. B 372,26 397,25 
ὄνος A 167,33 sq. 288,20 B 434,24 sq. 

135,17 

Ξυγώνιος def. Β 190,1 

ὕρυγχος (ἣ στρογγύλος) χαραχτήρ A 5,9 

τύπος Β 1.18 

ὀξύς: τοῦ οὐρανοῦ es 3 22,15 γωνία 

Β 113,9. 10 sq. 190,1 def. B 401,21 sq. 

φϑόγγοι Β 308,27 314,6 τὸ 6. τὸ ἐν τῇ 

φωνῇ; τὸ ἐν τοῖς χυμοῖς def. B 415,31 sq. 

ὀξώδεις ἐρυγαί coni. χνισσώδεις Β 378,16 

ί e. ind, A’ 65,13 5.90 192,27 

ec. ἄν ὁ. coni. A 3,7 17,15 ἄν om. ibid. 9 

21,4 35,27 1380,3 

ὄπισϑεν βαλεῖν B 22,12 i. q. ἔμπροσϑεν B 

360,15. 27 397,11 422,30 43 

ὅπλον A 8,2 

ὑπλοποιητιχή A 8,2 

ὁποιοσδήποτε ὁ. coni. B 190,13 

ὑποιοσοῦν A 92,17 358,8 360,7 Β 95,16 

πός B 426,10 429,33 sq. 

oe quandoquidem B 144,11 242,2 

ὁπότερος. ὁποτέρου ἔτυχε B 268,10 tee 

3 203,15 

OTOTEPOSODY Ae 186,14. 15 
: 

6 » 

" 
= 

ὅπου δή A 52,10 ὅπου μὲν... ὅπου ὃ 

i 7.6 τς 29 — quandoquidem A oC 

ὅπου ye A 392,7 445.3 B 84,28 139,8 

ὀπτιχός B 141,9 ϑεώρηυα B179,10 ὁ ὁ. 

Β LOE 146,8sq. 178,20sq. 181,14 sq. 

ὀπτική 100,10 sq. 119,27 181,10 sq. 300, 

Ὁ. sq. 30123 302,6 sq. 

ὅπως. 7 ὅπως ἄλλως B 61,10 

OD Os. 

imetv ὅπως 
5) Ἐ ὦ ux χατασυλλογίζωνται A 459,22 

ὁπωσοῦν A 35,36 B 196,26 234,12 ἢ ὁ. 

ἄλλως A 159,29 Β 329,8 
. , ΄ 
op ἄν. τὰ ὑπὸ μείζονος γωνίας ὁρώμενα μείζονα 

φαίνεται uth. Β 118,22 sq. οὐδέποτε ἐν 

δευτέρῳ ὥφϑη . . συλλογισμός A 482.2 

οὐχ ὁρᾶται τὸ ἀγα οὶ B162,9 ἐνύπνιον 

ὁρᾶν A 161,2 εἰς δόξαν A 21,31 πρὸς 

ἐπίδειξιν A 262,19 πρὸς ἀλήϑειαν B 85,10 

ἴδωμεν ὅπως A 72,13 ὅρα (ὡς, πῶς) LE 

A’ 87,31 "38,8: 7217176) 86,19 al. 
Bé = 78,24 422,9 ὁρᾷς ὅτι B 53,25 τὰ ὁρατά 

I INDEX 

B 218,19 — ὡρῶμεν Β 840,8 ide B 412 

21. 24.27 418,2 

opattxdg (δύναμις) B 332,20 

opyavexds compar. (γραφή) B 104,1 

ὄργανον B 134,28 307,32 τῆς Ψυχῆς A 8,35 

φιλοσοφίας A 305,16 B 2,24 opp. μέρος 

A 6,19 sq. 8,26 sq. ὄργανα τῆς διαλεχτιχῆς 
A 307,7 

ὀρέγεσϑαι ἀντιλυπῆσαι, ἀντιλυπήσεως B 

109,21 904,92 sq. 366,21 374,11 ὀρεχτός 
A 276,20 χατὰ φύσιν A 281,23 

ὀρείχαλχον, ὀρείγαλχος expl. Β 362,7.8 

ὄρεξις A 14,8 B 425,18.19 ἀντιλυπήσεως 

B 109,15 sq. 364,31 371,22 373,14 sq. 
ὄρϑιος φύσει B 350,19 

ὀρϑογώνιος (παραλληλόγραμμον) B 103, 

19.20 104,4 def. B 129,34 

ὀρϑοπεριπατητικός A 275,20 303,28 

347,15 B 201,24sq. 216,5 223,12.19 224, 

11 sq. 304,27 347,28 350,27 354,4.16 al. 
ὀρϑός. opty (γωνία) A332,19sq. 464,12 466,3 

B 17,18 sq. 36,8 sq. 116,10sq. 361,21 377, 
2sq.al. def. B 401,20.21 οἵ. 116,18 τὰς 
ἀπ᾿ ἐλαττόνων ἡ δύο ὀρϑῶν ἐχκβαλλομένας 

συμπίπτειν B 36,2 129,14 πρὸς ὀρϑάς 
B 104,9.10 113,5.8 ὑπὸ τὴν ὀρϑὴν 

σφαῖραν Β 175,24 sq. 

ὁρίζειν A 55,29 (coni. περιγράφειν) 67,11 

75,6 (ἐν ἑαυτῷ) 84,6 244,84 245,28 417, 

9. sq. B 155,80 331,16. 20 χρόνῳ A 192, 

26.27 193,10. 11 ἀριϑμῷ B 316,27 sq. 

ἐπὶ τὸ ἄνω, ἐπὶ τὸ χάτω B 224,26 sq. 

χατὰ τὸ ἐλάχιστον, τὸ μέγιστον B 226,3.4 

ὡρισμένως A 46,2 51,8 55,27 61,9 88,7 

225,13 249,24.25 B 63,17.19 221,8 med. 

logice A 19. 15: 2. 117 9016" 18, 1 15225; 

15 33,10 42,16.17 147,20 163,26 177,16 

217,29 250,14 B 14,14 384,2 248,5 ἀπ 

28 ἃ]. ὁριστός A 12,27 sq. 16,30 sq. 17 

18,24 25,28 303,19 313,4 357,21 ᾿ 

Β 35,10 sq. 70,6 82,18 110,5 sq. 183,25 

341,16 sq. al. 

ὁρικός (προβλήματα) B 409,25 

δρισμιός. ὅτι εἰσὶν ὁρισμοί B 284,2 sq. Get 

τὰ πρὸς ὁρισμόν τινων παραλαμβανόμενα 

γνωριμώτερα ἐκείνων εἶναι A 11,12 δεῖ 

ἐπὶ τοῦ xvpiwe 6. τὰ μέρη αὐτοῦ περιτ- 

τεύειν τοῦ ὁριστοῦ πάντως A 12,26 ef. 

16,30 sq. Β 899,38 δεῖ τὸν ὁ. πᾶσι τοῖς 

ὁριστοῖς ἐφαρμόττειν A 25,27 οἱ ὁ. ἀν- 

τιστρέφοντες πρὸς τὸ ὁριστόν A 303,19 
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ef. B 70,5 110,5 852,5. 0 365,3.4 οὐκ 
ἔστιν ἕτερος TOD ὁρίστοῦ ... ἐξήγησις γάρ 

ἐστὲ. . χαὶ οἷον ἀνάπτυξις B 35,10 sq. 

ὄνομα ἐξηπλωμένον B ὅ117.18.19 πᾶς ὁ. 

ἐκ γένους ἐστὶ zat διαφορῶν A 308,23 

11,2 ef. Β 384,19. 28 351,14 408,0. ὃ 
413,1 πρὸς μὲν διάχρισιν τῶν ἑτερογενῶν 

λαμβάνεται τὸ γένος ἐν τοῖς ὁ., πρὸς δὲ 

τῶν ἑτεροειδῶν διάκρισιν λαμβάνονται αἱ 

διαφοραί A 32,29 ἐν τοῖς 6. οὐ τὰς διαι- 

ρετιχὰς τῶν δριστῶν διαφορὰς παραλαμβά- 

νομεν ἀλλὰ τὰς συστατιχάς A 17,90 54. ef. 

B 349,5 801,5 400,28 412,14 αἱ χοινό- 
THTES τῶν μεριχῶν ὑρισμοὶ τῶν χαϑόλου 

εἰσί " 414,9sq. 415,14 ef.457,19sq. ἐπειδὴ 

δεόμεϑα ἐν τοῖς ὃ. μάλιστα τῶν εἰδιχω- 

τάτων διαφορῶν, ὑπηνίχα ἂν τούτων ἀπο- 

ρήσωμεν, τοῖς ἰδίοις χεχρήμεϑα A 17, 

14 sq. dist. Fe ἴδια τοῦ πράγματος χαὶ 

τὰ éxdpeva αὐτῷ A 276,10 ef. Β 70,5 
5 

χατηγοριχοί τὰ εἰσι χαὶ καϑόλου B 185.3 

ef. 183,22 τὰ χατ᾽ οὐσίαν ἑχάστῳ χοινά 

τε χαὶ ἴδια ὑπάρχοντα ἐξ ὧν οἱ ὁ. B 

234.8 οἵ, 399,30 415,7 ἑχάστου πράγ- 

patos ei¢ ἐστι B 423,21 426,12 τοῦ 

py ὄντος ὁρισυὸς οὐχ ἔστι B 359,21. 

26 sq. 362,27 κχαχίαι τοῦ 6. B 

19.21 852.7 πῶς ἐστὶ δυνατὸν χατα- 

σχευάξζειν χαὶ δειχνύειν τὸν ὁ. ἔχειν τὸ 

ἀνεπίληπτον B 408,33 sq. ἐξ ἀναλύσεως 

εὐρίσχεσϑαι τὸν ὁ. Β 409,7 sq. ἀδύ- 

νατόν ἐστιν ἀπόδειξιν γενέσϑαι δρισμῶν 

καὶ γενῶν A 308,19 sq. ef. 311,6 914.8 

341,1 οἵ. B 358,9 sq. οὐκ ἔστι τῶν ὅ. 

ἀπόδειξις... ἐπεὶ μηδὲ ὁρισμός ἐστιν 

ὁρισυοῦ, εἰ wh ἄρα ὑπογραφή τις Β 189, 

30 ἀλλ᾽ οὐδὲ δυνατὸν δεῖξαι τόδε ὁρισμὸν 

τοῦδε δι᾿ ἐπαγωγῆς - - - ἀλλ᾽ οὐδὲ διὰ 

τῆς αἰσϑήσεώς ἐπτι δυνατόν B 358,22 sq. 

οἱ περί τὸν IIA. ἐπειρῶντο διὰ τῆς 

διαιρετιχῆς μεϑόδου συλλογίζεσϑαι καὶ 

ἀποδειχνύειν τόδε ὁρισμὸν εἶναι τοῦδε B 

349,5. 28 409.32 ἀναπόδειχτοι Β 944,0 

sq ἀρχὴ ἀποδείξεως B 346,30 αἱ ἀπο- 

δείξεις τὰ πολλὰ διὰ τῶν ὁ. γίνονται B 

183,18 sq. χυρίως ἀπόδειξις γίνεται διὰ 

τῶν ὁρισμῶν, οἱ δὲ ὁ. γίνονται οὐκ ἄνευ 

τῆς διαιρετικῆς A 307,33. 34 dist. ὑπό- 

Yests B 35,10 sq. 128,23 sq. ef. nae 

199,11 342,17 344,19. 20 350,26 359,7. ὃ 

dist. andbette B 541,16 sq. def. B 35,2 

ὅρος 503 

sq. 127,18 sq. 354,12 sq. 356,2 572,8 sq. 

τρία τὰ εἴδη Ὁ 109,12 sq. διττός Β 362 

21. 22 τέσσαρες τρόποι B 591,28 sq. 

ὑλιχός, εἰδιχός B 364,16 sq. ὀνοματῴδης 

B δ 10 ἘΠῚ tedtzds opp. eldrzds B 

378,36 χυρίως B 365,4.11 (χαὶ τέλειος) 

i. q. ὁ σύνϑετος B 373,29. 50 374,14 οὐσι- 

oons B 375,380 συνεπτυγμένος B 377,19 

t, ἀπὸ τῶν ὁ. δεῖξις B 254,13 ἡ διὰ τῶν 

6. γνῶσις B 259,32 ὁ περὶ τῆς διαφορᾶς 

δ΄. A 19,22 
ὁριστιχός B 994,9 gramm. ῥῆμα A 27,32 

28,12.13 30,18 329,27 logice λόγος B 

240,18 273,16 279,5.10.14 ὁριστιχή 

(ὄργανον τῆς διαλεχτιχῆς) A 307,7 

δρμιᾶν intr. ἐπὶ τὴν διδασχαλίαν A 154,29 

ἐχ τῆς χαϑόλου ὡρμιηυένος ὑπονοήσεως 

A 465,17 sim. Β 121,1 

ὄρνις B 417,31 sq. 

ὅρος. ἔοικεν αὐτὸς τὸ τοῦ G. ὄνομα τεϑειχέναι 

A 25,6 expl. ibid. 8sq. Β 41,2054ᾳ. κατὰ 

τοῦτο τοῖς σημείοις ἀναλογούσας (τὰς ἁπλᾶς 

φωνάς) ὅρους ὠνόμασεν A 67,8 ef. 85,1 

dist. φάσις, ἁπλῆ φωνή, ὄνομα, phx 

A 11,19 sq. ὅταν ὡς συλλογισμοῦ μέρος 

λαμβάνηται, ὅρος λέγεται ibid. 21] οὐ μὴν 

οἱ ἐν τῇ προτάσει παραλαμβανόμενοι ὅροι 

αἴτιοι πάντως εἰσὶ τοῦ δηλουμένου πράγ- 

ματος ἐν τῷ συμπεράσματι A 39,21 cf. 

B 177,6 296,22 τοὺς τρεῖς 6. ἐξ ὧν αἱ δύο 

προτάσεις A 319,11 sq. Β 136,14 ἐλάττων, 

μείζων, μέσος cf. ἢ. v. Opp. στοιχεῖα 

Ἂ 6:90. 13525819 991 0. 12. sopps τὰ 

πράγυατα A 341,14 ἀντιστροφὴ ὅρων, 

ἐν ὅροις A 40,10 sq. 439,1 sq. τάξις τῶν 

ὅρων A 41,8 sq. 283,26 ef. B 268,35 

τῇ διὰ τῶν ὅρων δείξει opp. τῇ els ἄτοπον 

ἀπαγωγῇ A 191,5 216,9.26 κοινῶν ὅρων 

ἐπὶ πάντων συναγόντων zal τὸ παντὶ zal 

τὸ οὐδενί A 208,9 ἜΠΟΣ: ἘῸΝ τῶν ἐν 

τοῖς μαϑήμασι διὰ τὸ ὡρισμένον οἷον δεῖξίς 
Ried) ie) 

στιν B 155,29 Get ἐν τοῖς συλλογισμοῖς 

25 

oe 

ἁπληῦς εἶναι τοὺς 6. B 1.29 ἀρχαὶ 

πρώτισται B 266,11 ἄμεσος Β 187,24 

ἀποδειχτιχοί, διαλεχτιχοί B 265,14 sq. 

χαϑολικώτεροι B 284,26.27 ἐν tots ὅροις 

τιϑέναι A 327,31 828,12 χηψόμεϑα ὅρους 

κρείττονας A 900,1 ὡς ἐπὶ ὅρων ἔλαβε 

τὸ λεγόμενον A 394,32 -- i. 4. ὁρισμός 

A 11,15 19,5 al. B 82,17 (opp. ὑποϑέσεις) 

131,30 sq. al, 



004 ὄροφος 

ὄροφος Β 982,1 
ὀρυγή Β 891,11 393,27 

ὀρύττειν A 152,4 B 64,8. 9. 10 

ὕς. δῆλον ἐξ ὧν πρώτου tod δίποδος ἐμνη- 

μόνευσεν A 145,9 sim. 23,14 177,4 180,19 

216,20. 22 217,29 225,4 321,13 325,32 

358,34 378,13 sim. δι᾿ ὧν B 42,18 

ὁσάκις A 326,10 335,9 

σαχῶς B 201,31 

ὅσος. ὅσῳ .. τοσούτῳ A 266,23 καὶ ὅσα 
o- 

τοιαῦτα A 159,0 161,5 ὅσον éxt c. dat. 

A 79,28 187,25 328,19 331,26 B 232,15 

312,17 ἀπό A 129,25 350,26 B 91, 15 

362,5 ἐξ A 157,15 192,24 294,4 5 

299,18 πλὴν ὅσον A 89,14 ὅσον οὖν ἐμὲ 

εἰδέναι A 390,15 

ὅσπερ. ὅπερ τόδε et sim. A 337,31 339, 

11.12 345,7.8 347,12 348,14 αὐτὸ ὅπερ 

B 241,28 sq. 

gov, ὀστοῦν B 382,34 419.9 54. 428,28 

ἐν δὲ ὀστέοις τὸ ἀναίσϑητον A 15,35 

"-"» 
οοτ 

τῶν ὀστῶν ᾿Αχιλλέως A 167,28 

ὅστις. ἥτις ἡ στιγμή Β 892,20  indef. 

ἥντινα ἄλλην Β 19], 13 

ὁστισοῦν A 21,9.11 Β 228,8 321,3 

ὅστισπερ A 307,21 

ὄστραχον τὸ ἐν τῷ Buta A 16952. 2 

ὄστρεον plur. B 417,26 

ὅταν c. ind. A 65,3 156,24 184,2 423,2 

B 86,26 136,38 218,28: 322,28 329, 

19.20 bdxdzertat... κατηγορῆται A 65,1.2 

itemque ibid. 7.16 462,20.21 "6. optat. 

A 456,5 B 89,13 217,11 

ὅτε ec. coni. A 438,29 449,2.3 450,10 
3 339,15 6. optat. post οἴδαμεν A 466,5 

été. . Océ A 440,2 

ὅτι Opp. τὸ διότι v. διότι initio inter- 

pretationis A 267,13 277,10 474,7 B 

54,14 126,14 140,3 al. διὰ τί; ὅτι ἐπειδή 

A 440,59 εἰπὼν τίνα ee See ort B 2038 

sim. 138,135.21 170,4 198,17 432,30. ec. 

opt. post fut. B 333,15 

vat A 23, 

4sq. οὐ py γένηται B 351,23 post et A 

38,7 54,22 63,29 Suh 110,29 121,21 

122,13 413,17 407,22 482,13 al. = o44, 

10 362,23 369,36 “LOW 19 393,22 

399,32 404,27 405,20 al. post ἐάν A 
460,10 484,18 B 367,14 405,4 459,26 al. 

un’. οὐ Bb 6d, Ὁ 
Φ59 οὐδαμῇ οὐδαμῶς Β 138,23 

> ” \ ” . cold 
ov. ἢ TO “vat Ἢ τὸ Ov ATOLL νεσ 

9 
) 

I INDEX 

οὐδαμοῦ B 363,2 425,12 

οὐδὲ ... οὐδὲ. μήν B 126,14. 15 

οὐδείς. οὐδὲν ἡμῖν τοῦτο πρὸς τὸ προ- 

κείμενον Α 107,10 ἡ οὐδείς (i. 6. ἡ καϑό- 

hov ἀποφατιχή) A 151,4 157,18 .200, 

16 sq. 407,13 409,30 445,1 6 od- 

dels A 269,7 sq. 394,23 B 193,9 τὸ 

οὐδενί A 425,8.10 426,13 433,22 al. B 

203,26 post εἰ A 114,30 116,13 117,19 

121,27.29) 122519 390,12. 5 42453819427, 

21 al. B 56,21 232,8 

οὐδέτερος A 245,00 

οὐχέτι logice A 5,32. 34 14,17 16,15 19,2 

45 θα. Bavilys2aoigv lao; 1 20 0).51 

204,18 al. 
οὐκοῦν ἀληϑὲς ἄρα A 445,17.8 in apodosi, 

imprimis post ef Δ 390,5 393,5 469,23 

471,25.26 472,15. 25 479,28 B 86,1 post 

parenthesin A 442,20 463,18 

οὖν epanaleptice A 69,22 183,27 324,12 

B 400,24 423,1 432,30 post parenthe- 

sin A 28,9 143,14 367,21 470,11 B 

22,6 147,21 157,22 172,27 219,5 237,15 

242,8 251,21 415,4 489,26 al. ἀλλ᾽ οὖν 

atqui B 185,22 ν. ἀλλά 

οὐράνιος. τὰ odp. σώματα B 48,2 τὴν 

χύχλῳ χίνησιν τοῦ οὐρ. σώματος B 900, 

15 cf. Α 127.38 7 οὐρ. σφαῖρα (xtvov- 

μένη) Β 800,25 τὰ οὐράνια A 43,10 

ὁμοειδῆ A 252,18 

οὐρανός (εὐταξία) B 214,351.92 χινεῖται 

Β 90,7 sq. κινεῖται χαὶ οὐ χινεῖται 

B 135,13 sq. χύχλῳ B 322,4 396,7 

ef. A 213,9 διὰ τὴν ὀξεῖαν τοῦ odp. 

περιδίνησιν B 22,15 γνῶσις τῶν γινο- 

μένων zat οὐρανόν B 180,38 πότερον 

ἐχ τῶν τεσσάρων στοιχείων συνέστηχεν ἣ 

ἑτέρας τινός ἐστιν οὐσίας Β 298,20 56. 

οὗρον plur. (coni. τῶν διαχωρημάτων) 

B 385,16 

οὗς plur. Β 215,2 ὅτι ὦτα τοῦ νοῦ προη- 

γήσαντο Β 180,10 

οὐσία def. Β 31,1 96,8 οἵ. 63,26 ἁπλῶς 

οὐσίαν οὐδέ τι τῶν χαϑολιχωτάτων ἔστιν 

δρίσασϑαι B 248,5 εἰ γέγονεν ἢ ἀγένητός 

ἐστιν A 271,9 

A 335,38 341,2 τὸ ἀνὰ μέρος δεχτιχὸν 

τῇ οὐσίᾳ οὐδέν ἐστιν ἐναντίον 

εἶναι τῶν ἐναντίων, ὃ ἴδιόν ἐστι τῆς οὐσίας 

B 570,24 opp. αἱ ἄλλαι κατηγορίαι 

A 343,15 sq. πᾶσα οὐσία μετὰ ποιότητος 

ibid. 24 cf. B 101 9 7 98... <at οὐσιῶν 
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διαφορὰς δεῖ εἶναι Α13,15.16. τὰ χαρα- 

A 101,19 οὐ- 

δεμία οὐσία συνεχής ἐστιν, ἐπειδὴ μιηδὲ ποσόν 

Β 187,21 sq. 188,18 sq. οὐδεμία οὐσία 

ποιότητός ἐστι A 343,25 cf. B 192,25 

196,16 τὰ μέρη τῆς οὐσίας A 317,6 sq. 

ef. 3821,6 322,21 sq. 

οὐσία ἐστὶν ἑχάστου 

7 τηρίζοντα ἐχάστην οὐσίαν 

ἡ ὁλότης ἑκάστου 

ibid. 

ἑτέρα τῶν μεριχῶν, πρῶτον, ὕστερον τῶν p. 
B 278,25 sq. 

τὸ δὲ ἀσώματον A 15,14 cf. 288,12 sq. 

at Veta B 48,2 

αἱ αἰσϑηταί, νοηταί B338,5.6. 31 at ἁπλαῖ 

τῷ λόγῳ 

τῆς οὐσίας τὸ μέν ἐστι σῶμα 

πρῶται οὐσίαι A 92,10 

i. 4. αἱ νοηταὶ αἱ ἄνευ ὕλης ϑεωρούμεναι 

Β 339,7.17 μαϑηματιχή B 338,30 πέμπτη 

B 299,21 οἵ. 238,27 

συμβεβηχότα εἰσὶ τῶν οὐσιῶν B 249,1 sq. 

πᾶσαι αἱ ατη γορίαι 

ὑπόχεινται πάσῃ κατηγορίᾳ αἱ οὐσίαι B 253, 

10. opp. συμβεβηχός A 25,16 sq. Β 63,26 

opp. χαϑ᾽ αὑτὸ συμβεβηχότα ταῖς οὐσίαις 

B 224.8.9 

τὰς οὐσίας τῶν συμβεβηχότων κατηγορεῖν 

Ay 272108 sq. cf. 9.19.9 8.219. 

224,10 sq. 244,14 245,17 248,29 249, 

32 sq. 253,11 sq. οὐσίαι δὲ τὰ γένη καὶ 

τὰ συμβεβηχότα τῶν οὐσιῶν 

τὰ εἴδη χαὶ τὰ ἄτομα ibid. 13 πεπερα- 

σμέναι εἰσίν ibid. 15.16 ἔσχατον. ἐν πᾶτι 

τοῖς κατηγορουμένοις 7] ἄτομος οὐσία Β 250, 

ot 25153 259.10 -- 

πραγμάτων opp. τὰ εἴδη B181.5.6 ἡ οὐσία 

το φύσις Β 353,33 

994,0 τῇ οὐσίᾳ Opp. ταῖς ἐνεργείαις B 135,10 

αὐτὴ 7 οὐσία τῶν 

Ὁ ὁριστοῦ Coni. τὸ εἶδος, ἡ 

ἕτερος COni. τῷ λόγῳ Opp. τῷ ὑποχειμένῳ 

B 278,8 xav 

A 32,5 B 181,2 ἔπεσϑαι A 304,7 ὑπάρχειν; 

χατηγορεῖσϑαι Β 208,4 284,8 245,31 sq. 

οὐσίαν ὑπάρχοντα Opp. τὰ ἴδια, τὰ 

οὐσίαν Β 854,2 ἕτερος 

τὰ κατ᾽ 

συμβεβηχότα, κατὰ συμιβεβηχὸς ὑπάρχοντα 

Α 309,11 808,4 313,8 

velut ἡ ἄλογος οὐσία A 13,52 ἔμψυχος αἰ- 

σϑητιχή A 18,82. 89 280,22 

παντὸς ζῴου et sim. A73,25sq. 102,35 255, 

13 256,27 a 261,4 sq. 263,11 sq. 278,27 

287,18 sq. 319,20 Toe 320,2 sq. 323,12 sq. 

333,21 353,26 sq. 389,20 sq. B 8,17 sq. 

186,7. 30 sq. 191,29. 30 193,23 sq. 196, 

14 sq. 804,24 370,19 sq. al. 

οὐσιώδης B 351,24 

276,12 τὰ οὖσ. i. 4. 

opp. τὰ ἴδια ibid. 17 opp. συμβεβηχότα 

B 367,14 406,29 τὰ ἐν τῷ ὁρισμῷ συλλη- 

ὃ — saepeinexemplis, 

οὐσία χατὰ 

Opp. ἐπουσιώδης A 

τὰ 2a} αὑτὸ ὑπάρχοντα 

ὄψις BOD 

φϑέντα obs. Β 409,19 διαφορά A 17, Oe 

310,23 (coni. εἰδιχάς) B 352,17 353,3 

(coni. εἰδοποιούς) 364,28. 29 406,25 sq. 

εἶδος B 242.9 xatnyopodpevos B 108,10 

246,4 ποιόν Β 807,9 sq. αἴτια B 368, 

21.23 369,24 sq. ὁρισμός def. B 375,30 

ἔπεσϑαι (coni. χαϑ᾽ αὑτό) A 

276,15 (opp. χατὰ συμβεβηκός) Β 245, 

20 sq. 348,26. 27 851.8 sq. 804,18 χατη- 

γορεῖσϑαι B 340,15 399,24 409,12. ὑπάρ- 

yew B 241,16 245,21 354,14 356,3 367, 

11 sq. 372,30 411,36 

o¥te i. gq. Οὐδέ A 454,17 460,18 B 1,12 

γάρ A 399,29 480,7.11 B 54,29 60,26 

03,1 μήν B 898,18 ν. μήν 

οὗτος δειχτιχὸν ὑπάρχον A 160. 167,9 

i. 6. Aristoteles B 402,25 409,5 415,18 

ad sequentia pertinens A 4,30 54,7 159,10 

237,37 387,6.9 463,11 B 44,1. 14. 24 

ACE GV 1951 89.28.88: te 2 1 119 

21 ἃ]. praenuntians A 47,29 172,27 2134 

B 254,13 al. αὐτὸ τοῦτο A 31,10 155,2 

B 128,31 epanaleptice A 60,22 178,30 

179,18 184,4 378,21 B 112, 

sae quoque A 206,29 B 373,21 393.4 

οὐσιωδῶς 

10al. χαὶ αὗται 

ὅπερ ἢ τοῦτο A 425,29 B 356,27 ταύτῃ 

A 3,18 13,139.17 17,14 62,13 al. B 18,15 

Se 19,1 162,32 272.4 al. 

B 165,4 315,29 al. 

141,30 142,1 332 
“ 

οὕτως. 

praenuntians 

epanaleptice B 72,9 

2,0. 22 al. 

6 ἰδίως ποιὸς οὕτω χαλούμενος B 

279,4 οὕτως, ὅτι, διότι A 349,29. 5 417,25 

419,17 441,35 442,11 al. B 24,19 et¥ οὕτως 
Vv. εἶτα 

ὀφείλειν A 17,20 18,32 37,8 

125,27 395,18 al. B 7,12 194,1 292,96 

346,24. 26 388,20 al. τὰ ὀφείλοντα προ- 

λέγεσϑαι A 1,6 sim. 31,11 70,22 B 7.10. 

11 13° 8,20) 292,25 294;2 

ὀφθαλμία B 147,11 

ὀφθαλμός A ΠῚ B 215;2 

ὄφις plur. B 352,20 

ὄχανος B 423,11 sq. 480,0 

ὄχλησις: τὰς ἐχ τῶν παϑῶν ὁ. A 

276,26 

ou B 863,14 
24 ae πὶ 
ὀψαρτυτιχή B 

41,19 124.7 

74,16 

ὄψις opp. τυφλότης B 33,22 68,6 χρῶμα 

συγκχριτιχὸν ὄψεως B 250,23 

396,15 plur. B 171,19 sq. 

181,22 300,11 ἡ τῶν 6. ἀνά- 

διαχριτιχόν, 

342,20. 21 

178,25 sq. 



5O6 
“€ πάϑημα 

χλασις Β 182,5. 7 ἀντανάχλασις τῶν ἀ- 

χτίνων τῶν ὅ. Β 421,2 

Πάϑημα. ἐν τοῖς φυσιχοῖς π. A 481,4 

παϑητιχός grammat. opp. ἐνεργητιχός A 

278,3 | 
πάϑος A 484,21 φυσιχόν ibid. 5 τὰς éx 

τῶν x. ὀχλήσεις A 276,26 logice B 

61,9. 11 09:9 124,13° 173,11 280,31 
339,19 sq. 342,14. 17 345,38. 17 809,8. 6 

402,2 sq. coni. τὰ συμβεβηκότα B 338,22 

grammat. opp. ἐνέργεια A 329,28 

παιδεύειν pass. c. inf. A 3,9 

παίξειν B 2,12 

πάλαι antea B 5,4 52,3 

A 6,21 305,4 B 251,0 οἱ 

A 480,12 B 418,17 

τοῖς παλαιοτέροις A 315,8 

TAAGLOS. τοί τι- 

π. φιλόσοφοι παρὰ 

τινὰ τῶν πα- 

λαιοτέρων βιβλίων A 145,0 

πάλιν δ᾽ αὖ ν. αὖ 

παλινδρομιεῖν logice ἀπό, ἔχ τινος ἐπί τι Β 

26,14 214,33 

παλιννοστεῖν B 434,15. 25 436,26 

πάμπαν B 332,6 

167,28 

ἐν πανσελήνῳ B 

πανσέληνος Β 31,23 92,19. 20 

168,16 368,10 422,19 

92,20. 167,29 

πανταχόϑεν A 1266 260,34 B 128,12 

361,32 

πανταχοῦ A 391,18 

παντελὴς ἄγνοια B 434,11 παντελῶς A 41,2 

66,36 76,5 112,19. 24 161526 328,10 

B 3,6 192,24. 30 193,9 321,15 

πάντῃ A 1522 148,22 B 43,12 179,25. 26 al. 

ce χαὶ παντῶς A 47,19 77,3. 5 

250,16 328,9 332,15. 30 

πάντοτε B 232,11 

πάντως A 2,15. 31 7,80 12,27.28 24,21 

48,6 50.21.28 B 8,7 20,20 21,13 22,4 

31,5.8 48,15 al. v. παάνεῃ 

eyo A 12,96) 14018) 19106 ΒΟ 110034; 
14. ἃ]. χαριέστατον πάνυ A 469,11 

παρά ο. gen. velut τὰ παρ᾽ αὐτοῦ εἰρημένα 

A 45,17 64,14 204,28 805,2 306,38 

309,5 B 47,14 112,30 129,24 130,5 

145,7 al. πρὸς τὰ παρ᾽ ἡμῶν ἀποχρινόμενοι 

B 141,16 

B 115.4 

παρά τι V. ἕτερος 

παντῃ 

δείχνυται παρὰ τῷ γεωμέτρῃ 

παρὰ δυάδα Β 518,10 ἕτερος 

I INDEX 

παραβλάπτειν A 821,0. 4 

παραβολή (xpos ταύτην) B 3,12 

παραγγέλλειν A 400.0 

παράγγελμα A 347.3 391,18 419, ὅ 

παραγίνεσθαι τῇ ψυχῇ B 332,22 γνῶσις, 

ἐπιστήμη ἡμῖν π. διά, ἔχ τινος Β 12.954. 

14,11 15,23 20,0 23,3 40,1 

γισμοῦ B 324,11 

παράδειγμα A 75,14.15 285,14 sq. 475, 
9. 9. 5. Β' 19.91.28: 214,380.91 243, 

24.25 423,12 opp. ἐνθύμημα A 482,56. 

B 5,14 6,26 διὰ παραδειγμάτων δειχνύναι 

A 46,3.25 (opp. λογικώτερον) 180,38. 25 

B 291,80 (é) 327,29 δεῖξις A 135,30 

ἐλέγχειν A 50,13 πιστώσασθαι A 285,17 

συλλογίζεσθαι A 475,16 τὸ 

ἐπί τινος A 454,16 παραδείγματος χάριν, 

ἕνεχεν A 117,12.13 481,28 Β 105,9 

295,19 ὡς ἐπὶ παραδείγματος A 50,30 

413,29 455,20 464,11 471,6.7 οὖς ἐν 

παραδείγματι A 113,20 B 261,11 ἐπὶ 

παραδειγμάτων ποιεῖσν) αι τὸν λόγον et sim. 

A 432,30.31 418,2. Β 6,3 8,21 292,16 

329,12 εἰς παράδειγμα λαμβάνειν B 121,28 

τιϑέναι B 122,12 

παραδειγματίζειν τι ἐπί τινος Β 990,2. ὃ 

pass. Β 369,9 418,8 

παραδειγματιχός: συλλογισμοί (coni. ἐπα- 

γωγιχοῦ A 34,13 473,4.5 414,20 πίστις 

A 34,16 208,23 A 391,22 

δεῖξις 210,1 

παραδεικνύναι B 300,4 

παραδέγεσϑαι A 18,8 83,23 B SOO ala 

παραδιαζευχτικός Opp. διαξευκτικός (σύν- 

δεσμος) Α 17,24 

παραδιδόναι tradere, 

ἄνευ συλλο- 

π. ποιεῖσθαι 

ee 
ἀπόδειξις 

docere (tytv) te A 

10,4. 11. 19 12,25 21,23 23,21 26,8 
36,16.17 45,3.20 143,14.18 144,31 
146,28 sq. al. Bo 1:1: 16519) 2)455) 11 

7,10 20,28 42,8.21 sq. 43,20 45,8 60,16 

64,13 al. περί twos A 20,23 Β 315,7 

παράδοξος A 61,23 B 113,14 289,1 

παράδοσις. ἐχ παραδόσεως Β 192,0 

παραδρομὴ χρόνων Β 889,9. 0. τινὸς καιροῦ 

Β 490,8 

παράϑεσις τῶν ὅρων A 124,25 145,0 208,22 

215,8 216,17 

παραιτεῖν. 

τῆς ἀληϑείας B 3,10 

παραιτητέον τὰς ὑπολοίπους 

συζυγίας A 111,26 

παραχατιέναι. παραχατιών A 52,10 B 4,3 

36,6 
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παραχεῖσθαι πλησίον B 182,22 

παρακελεύεσθαι A 72,27 289,11 344,13 

παρακολουϑεῖν logice A 66,4 116,34 347, 

27.28 B 74,19 415.3 

παραχολούϑημα B 299,20 

παραχούειν coni. παρορᾶν B 192.3 

παραλαμβάνειν A 8.26.27 27,35 B 16,6 

διαφοράς A 17,3.4.19 προτάσεις A 32,33 

64,26 ὅρους A 140,10 142,27.29 B 30,8 
πρὸς διδασχαλίαν A 11,8 sq. εἰς τὸν 

ὁρισμόν, ἐν τῷ ὁ. A 17,21 18,3. 24. 80 

Β 60,18 6],ῦ 5ᾳ. 994,21 56. εἰς ἀπό- 

δειξιν, ἐν τῇ ἀ. sim. A 31,22 B 24,16 

25,2. 9 sq. 30,9 32,17. 18 48,26 59,3. 10 

290,1. ὃ χατὰ ποῖον σημαινόμενον B 29,5 

og 9:9}. 9115. δῦ} 09} 5 52:4: 19 

99,20.21 om. ws A 74,30 B 29,11 

ἀντὶ A 45,7 46,29.31 52,16 53,16 213,1 

B 26,21 50,25 51,2.3.14.15 52,15. 20 
53,259.26 els 1. q. μεταλαμβάνειν A 804,25 

ws... παρειλήφαμεν 1. 6. ut accepimus, 

didicimus A 48,2 

παραλείπειν A 21,24 28,24 81,31 137,31 

315,21 sq. B 351,28 sq. al. παραλεῖψαι 

A 9,22 43,3 Β 384,12.13 404,15 405, 
23025 

παράλειψις logice def. B 352,22 χατὰ 

παράλειψιν B 52,24 248,23 

παραλιμπάνειν A 134,26 315,18 316,11. 

17. 18 sq. 354,25 356,3 

παραλληλόγραμμον B 302,20. 21 303,25 

ἰσόπλευρον χαὶ ἰσογώνιον B 103,30 104, 

22.23 ὀρϑογώνιον ibid. 4 

παράλληλος geom. B 70,18.19 sq. 100,12 

150,24 sq. 151,16 sq. ot τὰς π. γράφοντες 

A 454, 4.5 sq. παραλλήλως B 104,8 — 
ἐκ παραλλήλου B 58,21 70,31 281,2 

315,16 323,15 

παραλογίζεσϑαι A 349,6 366,18 B 21,16 

155,11. 20 192,15 seq. ὅτι A 445,22 
ἑαυτόν B 151,2 

παραλογισμός A 48.27.28 166,29 167,1 

325,33 450,6 B 21,29 192,4.8 sq. 193,26 

194,24 sq. 197,20 272,22 ἰδίως def. B 

152,1 ef. 203,11 ἧττον ἐν ταῖς ἐπιστήμαις 

γίνεται ἣ ἐν ταῖς διαλεχτιχαῖς μεϑόδοις B 
158,10 54. 

παραλυμαίνεσθαι Β 894,9 

παραμιγνύναι log. B 347,26 

mapaputia log. δεῖσϑαι παραμυϑίας B 34,14 

39,3 129,6. 14 130,9 

παρέργχεσϑαι 507 

παραπέμπειν (τοῦτο τῇ φαντασίᾳ) Β 437,25 
παραπλήσιος Α 161,11 

παρασιωπᾶν B 422,11 

παράστασις. εἰς παράστασιν B 58,12 405,13 

παρατέλευτος Β 818,16 

παρατηρεῖν A 10,18.19 sq. 892,9 Β 409,10 

παρατηρητέον ὅτι B 55,6 

παρατήρημα B 409,31 410,19 

παρατήρησις ἡ τῶν φαινομένων ὑπὸ τῶν 

ναυτῶν γινομένη Β 179,18 sq. 

παρατιϑέναι B 112,38 ὅρους A 109,20 

216,30 med. παραδείγματα A 17,14 104,27 

152,9 153,10 340,2 348,15 B 131,27 

ὅρους A 127,7 161,10 199,30 221,2 δεῖξιν 

A 184,28 

παραφϑείρειν A 357,10 

παραφυλάττειν med. A 69,35. 90 54. παρα- 

φυλαχτέον τὸ τοιοῦτον A 170,8 seq. ὅτι 

A 424,12 430,18 pass. A 70,22. 81 (εἰς 

τὴν τῶν συλλογισμῶν γένεσιν) 325,9 357,10 

παραχρῆμα A 13,20 43,25 

παραγωρεῖν opp. ἐνίστασϑαι A 460,15 

παρεῖναί τινι 1. q. ὑπάρχειν A 365,14.15.21 

352,16.20 ἐν τῷ παρόντι προοιμίῳ A 10,23 

ἡ παροῦσα πραγματεία Β 994.21.29 391,20 

ἐπὶ τοῦ παρόντος (χρόνου) A 50,21 ἐν 

τῷ x. Β 331,14 

παρεισάγειν τὸ ἀντιχείμενον A 91,33 

παρεχβαίνειν (μιχρόν τὸ Β 390,4 

παρεχτός c. gen. A 470,13. 15. 16 
παρέλευσις χρόνου B 434,27 

παρέλκειν intrans. A 281,2 334,30 B 121,22 

139,24 577,23 

παρευνβάλλειν B 269,1.2 

263,1.3 

Β 266,8 

παρεμπίπτειν A 3,8 B 414,32 416,11 

ἔξωϑεν A 264,17.20 εἰς τὸ μέσον A 

μεταξὺ B 186,14 187,3 

παρεμπλέχειν pass. Β 157,9 

μεταξὺ B 3,7 

ἐν μέσῳ A 456,9 μέσον ὅρον 

266,5 sq. 

παρεμποδίζειν pass. B 340,7. 11 

mapepoatvety B 362,12 

παρενοχλεῖν B 154,17 414,28 

παρεντιϑέναι ὅρον B 186,16 266,20. 21 

vetoes B 217,15.17 288,25 317,12 

παρέπεσϑαι. thy παρεπομένην τῇ ἐπιστήμῃ 

ἀπάτην Β 191,4 

πάρεργος. χατὰ πάρεργον Β 334,15 

παρέργχεσϑαι. ὁ παρελῆών, παρεληλυλὼς 

χρόνος Β 392,35 393,13 sq. 389,29 ἐπὶ 

τοῦ παρελήόντος χρόνου A 167,26 



508 παρέχειν 

παρέχειν φάρμαχον Β 2,8 ἡ ὑπόϑεσις 

τοῦτο παρέσχεν, ὅτι A 47,29 cc. inf. Β 

192.39 med. Β 331,22 

παρϑένος opp. γυνή A 50,16 sq. 

nmaptévat A 15,30 28,26 46,22 120,22 

248,22 B 8,31 10,17 

20. 22 419,25 

B 247,12 
παριστάναι, παριστᾶν παράδειγμα A 469 

14.155 fere i. q. δηλοῦν (τι σαφέστερον) 

A 347,8 472,19 (τὴν διάνοιαν τὴν ἑαυτοῦ) 

B 58,10 342,27 844.20 848,2 353,11.33 
355,4 356,2 859,5. 4 360,5 sq. 961,9 sq. 

28,29 58,19 236, 
τοῦτο παρῆχεν ἡμῖν νοεῖν 

375,31 899,4 400,4 405,30. 32 400,1 

415,7 433,2.3 436,22 τί τινι B 377,3 

— παρίστασϑαι τῇ ἐναντίᾳ δόξῃ A 123,19.20 

mapotyouat. μετὰ χρόνου 

A 50,22 

παρό post compar. B 414,20 439,18. 20 

παρόραμα A 1291 

παρορᾶν A 129.6 B 

xovetv) 192,3 pass. A ¢ 

Participium absol. 

Simao). 22m) 109; 

παρῳχημένου 

138,10 (coni. παρα- 

$27,3.6 B 127,1 

ἀρξαμένων A 89,24 

ὁ. 6 265,10 

τὸ I’ ἐσχάτου ὅρου ὄντος A 391,11 sim. 

B 138,10 

TO οὐδενί, 

τῶν ὑπὸ 

ὥσπερ ὑποτεϑὲν. . . ἕπετιι 

τὸ οὐδενί ὑποτεϑὲν 

A “485.177.18.. ef. 

delxvuTo . . - Aap- 

481,26 B 343,32 

οὕτω καὶ 

ψεῦδος ἕπεται τὸ τινί 

466,4 479,21 ὡς δὲ ἐ 

βάνοντες A 455,25 ef. 

369,10 870,27 

πᾶς. ἡ “πᾶς (i. 6. ἡ καϑόλου xatapatizy), 

ἡ “οὐ πᾶς A 90,0. 18 151,3.4 157,18 
«ς 209,16 sq. 409,30 445,1.3 τὸ “πᾶς. τ 

269,7 sq. 394,22 407,1 

463,382 B193,8 τὸ χατὰ 

ἐν ὅλῳ expl. A 38,32 sq. δειχνύναι διὰ 

“οὐ πᾶς A 

παντός Opp. τὸ 

(ἐχ) τοῦ χατὰ παντὸς χαὶ χατὰ μηδενός et 

sim. A 188,21 189,7 198,20 201,19 228,13 

234,5. 25 389,19 sq. 390,10. 27 to παντί 

A 909,39 424,18 425,1. 9 426,19 sq. 433, 

22 al. B 203,25 διὰ παντός A 4,24. 25 

21,24 — παντός ἐστιν ἐπαχοῦσαι A 36,21 

sim. B 186,5 χατὰ πᾶν B 192,28 

πασῶν (λόγος) expl. 339,33 — ἀίδιον εἶναι 

« a ‘ 

ο OLA 

τὸ πᾶν A 243,19 ἐν μέσῳ τοῦ παντός B 72,27 

πάσχειν τοῦτο (Sc. τὸ ἀντιστρέφειν) A 51,3 
οὐκ οἵδ᾽ ὅ τι παϑών B 159,18 grammat. 

opp. ἐνεργεῖν A 329,29 

πατήρ A 343,20 xowwvety vata πατέρα 

A 321,34 

I INDEX 

πάτταλος A 48,20 sq. 

mavectat. τοσοῦτον εἰπὼν — ἐπαύσατο A 

ζητήσεως Β 281,19 

παῦλα τῆς κινήσεως Β 391,2.3 
mayvvety pass. Β 395,25 

πάχυνσις B 395,24 

πεζεύειν B 331,24 

πεζός B 404,26 408,20 451,20 
ῃ πείϑειν opp. τἀληϑῆ προβάλλεσϑαι Β 7,5 

πειϑέσϑαι τῷ συμπεράσυατι B 59,11] 

πείρα. ἐκ τῆς x. εἰδότες A 900,18 

πέμπτη οὐσία Β 299,21 

πόδε σθαι A 471,10 

πενία A 471,7 sq. 

TEVT αδάκτολος, & 61,16 152,1 

πεντάς Β 898,2 

περαίνειν τὰ προσεχῶς εἰρημένα Α 192,0 

943,15 τῆς 

τὴν διδασχαλίαν Β 432,31 — ἐν πεπερα- 

σμένῳ χρόνῳ A 458,7 πεπερασμένος geom. B 

8,24 sq. 10,10 sq. logice Β 221,9 222, 

21 sq. (ἐπὶ τὸ ἄνω, τὸ χάτω) 253,15 

sq. ἃ]. πεπέρασται Β 244,25. 26. 32 

250,17. 18.25 251,22 253,25. 26 259,24 

sed πεπέρανται B 244,32 253,22 — con- 
clusione efficere A 31,21 35,19 259,28 

300,7 301,2 320,11 324,9.13 al. B 7,17 

10,6 24,15 27,15.16.21 28,17 211,18 xara 

ἀντιστροφήν, δι᾽ ἀντιστροφῆς A 100,13 

110,26 τῇ εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῇ A 116, 

26.27 ἀμέσως ibid. 29.30 διὰ ὑποϑέ- 

sewy A 243,17 διὰ δύο ὑποϑετιχῶν zat 

ἑνὸς χατηγοριχοῦ A 246,17 διὰ (ἐξ) προ- 

τάσεων A 249,23 250,25 Β 168,20 173, 

25 355,20 . διὰ 

25. 26 sq. 6a 

192.18 τῇ εἰς 

νειν τὸ ἀναγ χα 

μένων A 448)5 

οἱ apetodws 

προσυλλογισμῶν A 257, 

τοῦ πρώτου σχήματος B 

o τὸ πρῶτον ἀναγωγῇ περαί- 

αἷἴον A 364,10 ἐξ ἀντιχει- 

3 alietaase A 252,34 

παρὰ τοῖς Στωιχοῖς mepat- 

νγοντες A 36,6 — intr. εἰ περαίνει τὰ μέσα 

B 221,29 

περαιοῦσϑαι εἰς ἄλληλα B 221,27 

περαιτέρω οὐ πρόεισιν et sim. A 24.12.18 

B 31,3 116,20. 21 281,24. 26 
πέρας coni. τὸ ἕν B 283,10.12 τῆς ἀπο- 

δείξεως Β 23,23 τῶν ὄντων Β 324,° 

geom. B 142,15 219,27 390,20 sq. πέρατα 

οὐδαμῶς περατούμενα A 66,33 πέρας 

iil 2 A 86,16 100,17 315,6 ἔσχε 

A 270,6 πέρατα, πέρας ἔχειν B 78,19. 

22 sq. 183,16 390,23 
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περατοῦν A 66,34 61,8. 4 B 390,25. 33 

πᾶν TO περατοῦν μιᾷ διαστάσει λείπεται 

τοῦ περατουμένου 214,9 

περί 0. ace. ubi πρός exspectes A 305,20 

B 391,20 396,10. 12. 13 439,8. 9 
περιάγειν ἐπί tt A 295,25 εἰς ἀντίφασιν 

B 145,53 200,18 εἰς συλλογιστιχὸν σχῆμα 

Β 162,4 geom. B 128,12 343,15 
περιαιρεῖν pass. B 380,19 

περιάπτειν τί τινι A 3,10. 22 

meptyetos (τόπος) B 92,17 

περιγράφειν coni. ὁρίζειν A 67,10 geom. 

B 113,31 808,1 354,11 861,18 ορρ. 

ἐγγράφειν B 111,23 sq. (def. ibid. 24) 
114,14. 16 

περιδίνησις (τοῦ οὐρανοῦ) B 22,15 

περιεῖναι, éx τοῦ περιόντος Β 177,28 118,0 

éx πολλοῦ δῆλον ὅτι τοῦ περιόντος B 291,4 

περιεχτιχός logice A 47,26 205,1 820,8 

308,18 B 355,17 compar. coni. χαϑολι- 

κώτερος A 261,5 coni. χοινότερος B 225,16 

περιέρχεσθαι χύχλον τινά Β 293,25 τῇδε 

χἀχεῖσε Β 434,15 

περιέχειν ἐντὸς ἑαυτοῦ A 3,26 Β 289,3 

τὸ περιέχον i.e. ὁ ἀήρ Β 420,2 logice 

A 39,5. 47,27. 28 sq. 118,98. 28 179, 
16 sq. 181,24. 26 182,14.21 211,17. 19 

20 212,1 sq. al. B 74,5 117,16 157,38 
211,6 212,4. 213,8 225,18. 20 285,17 al. 
év A 12,8 217,17 287,29 288,28 sq. al. 

B 8,11 18,21. 28. arithm. δίς B 339,34 

geom. B 15,15 36,11. 12 179,10 περιέχε- 

σϑαι ὑπὸ, ἐκ γραμμῶν A 17,8sq. 19,28.35 

67,13 B 8,28 34,17.18 60,22.23 128, 
5. 6 sq. 129,33. 155:9 

περιίστασθαι εἰς A 101,1 

περιχάρδιος. τὸ π. αἷμα B 364, 22 sq. 
366,15 sq. 371,14 

περιχλείειν ἐν A 53,1 

περιλαμβάνειν τὰς sere B 165,10.11 

logice A 29,4 248,292 B 352,21 

λαβόντα εἰπεῖν A 5,20 

περιλείπειν pass. A 208,5 B 320,25 

περίμίετρος geom. B 74,30 sq. 80,16. 20 
182,20 276,25 

περίοδος. 

περι- 

ὡς ἐκ π. τινός A 248.5 

meptoptCery pass. ἐν A 25,8 : 

περιουσία. ἐχ περιουσίας A 174,29 215,31 

BATE2853 ἐν 236,11 807,16 

περιοχή (γένους) B 398,31 

περιπατεῖν A 161,5 164,7 sq. B 87,20 

πιστεύειν 

meptmatytixos A 159,20 sq. 186,20 sq. 

188,26 sq. 238,13 sq. B 368,11. 12 

περιπίπτειν νόσῳ B 439,13 ἀντιφάσει et 

sim. A 9,9 145,17.18 154,17 B 408,1 
els ἀντίφασιν A 15,24 175,9 

περίστασις. χατὰ περίστασιν B se 

ΕΝ στερά plur. Β 484,98. 94 485,1 

περιτιϑέναι γνώμονα Β 15,2 sq. 

περιττεύειν τοῦ ὁριστοῦ A 12,27. 29 sq. 

Rephe ττολογεῖν A 45,16 

ἐριττός (περισσός) A 53,4 97,21 246.9 

250,9 263,12 316,19 sq. 350,7 363,17 
B 847,16 407,20 411,12.34 math. opp. 

ἄρτιος A 17,6 sq. 18,17 359,10 sq. (def.) 

B 61,16 65,52 66,4 67,6. 14 sq. 68,10 sq. 

71,18 129,22 1384 256,21 sq. 304,1 

398,24 — περισσῶς B 89,28 90,1 

περιτυγχάνειν τινί A 153,15.17 

περιφέρεια (tod κύχλου) A 17,9 B 8.25.96 

34,15 112,4.5.20 113,7 sq. 128,29 148,25 

149,13 sq. 401,11 def. B 61,11 sq. τῶν 
γραμμῶν καλλίστη, ἐναντία τῇ εὐϑείᾳ 
B 105,10 sq. ef. 146,3 149,2.21 ἡ ὑπὲρ 

γῆς, ἡ ὑπὸ [γὴν x. B 167,183.14 177,32 
περιφερὴς γραμμή B 401,6 def. ibid. 10 

τὸ m. B 182,21 def. B 61,11 62,26 

πέττειν. διὰ τί ἐν χειμῶνι ῥᾷον πέττομεν 

B 419,31 sq. pass. Β 378,13 410,2 

. mH ¢ A 60,11.12 316,13 
πηγνύναι pass. B 386,13 sq. 423,11 sq. 

429,33 sq. intrans. B 420,1 

πηδάλιον A 33,28.29 B 381,10 

πῆξις τοῦ ὕδατος Β 386,8 

423,16 

πηχυαῖος A 318,33 319,1 

πῆχυς A 7,33 zat μέρος ἐστίν. 

A 9,18 sq. 

πιϑανός 

~ A 

πῇ μὲν. 

τοῦ ὑγροῦ B 

. χαὶ ὄργανον 

τεχμήρια) Β 21,19. opp. ἀναγχαῖος, 

ἀληϑής Β 8,4 (coni. ἔνδοξος) 143,18 

234,9 compar. A 48,10 125,80 πιϑανῶς 
ἐπιχειρεῖν Β 271,9 

πιϑανότης (τῶν λόγων) B 271,11 

πίπτειν logice ὑπό te A 242,12 302,80 

B 110,20 408,11 geom. 

B 119,0. 34.36 

πίσσα B 252,25 

ἐχτός, ἐντός 

πιστεύειν τῷ συμπεράσματι B 37,24 39,7 

. B δ1,22 μᾶλλον ταῖς. προ- 

τάσεσι τοῦ συμπερίσματος Β 40,10. 18 

ὑπο ΒΒ BEAT χωρὶς ἀποδείξεως) 

A 30,31 pass. B 89,10 41,2 sq, 
(Suty 
\ ΗΠ 



510 πιστευτιχός 

πιστευτιχός διδασχαλικός (πίστις) 

ΠΣ 
πίστις. πᾶσα π. ἣ ἐχ τοῦ ἴσου τὸ ἴσον πιστοῦ- 

opp. 

ται 7 ἐκ τοῦ μείζονος τὸ ἔλαττον ἢ ex 

τοῦ ἐλάττονος τὸ μεῖζον A 34,15 ἡ διὰ 

χαϑολιχοῦ χανόνος π. ἃ 41,9 διδασχαλιχή, 

πιστευτιχή B7,3.4 παραδειγματική A 208, 

38 ῥητοριχαί B 5,6 7,10 αἱ ἐκ τούτων π. 

Β 32,6 τὰς π.,) τὴν π. ἔχειν, λαμβάνειν, 

ποιεῖσϑαι ἐχ, διά τινος A 34,4 318,25 

B 31,9 87,24 39,18 821,6 οἴκοϑεν B 30,23 

128,16.18 τὰς πίστεις κομίζειν δι΄ ἐπαγω- 

γῆς Β 214,14 

γενῶν π. ποιήσασϑαι A 314,14 εἰς, πρὸς 

24,21 26,3 30,12.26 32.5 

διαλεχτιχῶς THY περὶ τῶν 

ntotvy Β 

108,14 αἱ. 
πιστός. τὸ π. ἔχειν Β 39,14. 24 190,8 διά 

τι A 24,10 B 4. ot- 

χοϑεν B 30,5 127,24 ὑπ᾽ αὐτῆς τῆς 

ἐναργείας Β 296,17 τῇ αἰσθήσει A 255,21 

πιστοῦν med. ἐχ, διά τινος A 34,15 sq. 

56,14 62,18 102,29 135,29 144,18 148, 

698: 25 ali Bee 223 0.9. 10162154 

31,7. 15. 19 sq. 109,27 132,27 al. 

πλάγιος (πτώσεις) A 333,28 sq. 340,18 
πλανᾶσϑαι voetwo A 33,13 316,12 sq. 

B 21,12 sq. οἱ πλανώμενοι (τῶν ἀστέ- 

ρων) Β 171,16 i. gq. ἀπατᾶσϑαι A 294, 

31 301,24 412,17 414,26 

πλάνη ἡ ἐν νυχτί B 22,5 logice A 817, 

90 (coni. ἀπάτη) A 364,18 3854 B 

43,24 155,5 173,10 

πλάνητες B 170,24 172,7.8 

πλάτος B 36,13 opp. μῆχος B 210,1 τὸ 

mh. τοῦ ἐνδεχομένου A 158,0 

ἔχ τινος A 34,5 

πλατύς. πλατύτερον εἴρηται, δέδεικται Α 290, 

94 235,38 sim. B 150,19 152,0 298,18 

271,8 390,3 391,20. 21 392,17 

πλατύφυλλος B 423,1 sq. 490,9 sq. 

πλατυώνυχος A 275,20 308,28 347,15 B 
223,12.20 sq. 350,27 352,19 354,4 426,20 

πλέειν B 64,24 

πλέχκειν log. A 89,24 συλλογισμούς A 4,23 

315,9 356,16 360,6 407,29 

A 100,2 μὴ og ence πεπλεγμένων 

τῶν προτάσεων A 322,5 

τως; 
συζυγίας 

B 317,20. 26 
τὴν κατηγορίαν τοῦ πρώ- 

πλεονάζειν μονάδι 

logice A 14,5 

tov (coni. ὑπερτείνει) A 101,6 

μόνῃ 

πῆς χὰ- 

τηγορίας ibid. 16 

Β 105,2 265,65 al. πλευρά geom. τριγώνου 

I INDEX 

B 18,14 sq. 114,6 116,10. 13 178,28 sq. 
428,11 at δύο A. τῆς λοιπῆς pet- 

ζους εἰσί B 3,26 9,18 15,29 sq. 142,11.18 

ef. 191,20 338,29 παραλληλογράμμων B 

103,31 104,23 τετραγώνου A 245,2 sq. 

251,16 sq. 307,27 sq. 313,25 sq. 359,8 

B 16,22 26,26 sq. 124,19. 26 138,2 
144,2 316,6 319,15 (v. διάμετρος) τὸ ἀπὸ, 

éx τῆς mA. B 27,1 sq. 

TAY POs. ἀπὸ μονάδος τε TO TA. ἄρχεται zat 

εἰς μονάδα ἀναλύεται B 47,27 τὸ ἐκ 

μονάδων συγχείμενον A 18,16 cf. B 260, 

11 sq. opp. péyetos A 318,51 sq. 

πληϑυντιχός. τῷ TA. χρησάμενος ἀντὶ τοῦ 

ἐνιχοῦ A 240,17 πληϑυντιχῶς A 228, 

15 8 62,15 
πλήν i. α. ἀλλά A 111,27 187,23 157,28 

185,17 217,10 280,6 246,9 248,21 255, 
10 al. Β 232,4 339,81 352,32 357,3. 11 

379,29 386,26 388,13 al. post χαὶ εἰ A 
7,12 πλὴν ὅσον A 89,14 ὅτι Β 239, 

25 εἰ μή B 54,15 246,32 
πλήρης ἀριϑμός opp. peta μορίου B 27,10 

τοῦ πλήρους ἕνεχεν τῆς διαιρέσεως B 64, 

12.13 65,9 
πληροῦν χρείαν τινός A 25,4 τὸν περί τινος 

λόγον A 59,7 76,26.27 119,4 192,2 

138,8 al. τὰς συζυγίας et sim. A 77,12 188, 
12 222,20 228,20 299,9 319,19 398,16 
402,25 al. B 285,29 τὸ προοίμιον ἐπλη- 

ρώϑη A 388,9 περί τινος om. τὸν λό- 

γον A 896,2 400,12 404,23 405,11. 21 

411,26 saepe in seq. 

πλ ΠῈΣ εἰδῶν Β 240,1 

ἀν τς εἰν ἀνὸρί B 109,29. 24. 172,22 sq. 

75,13. 14 
Bere τὸν ἀέρα B 421,98 sq. 

πλίνϑος B 382,11 

πλουτεῖν A 471,10 sq. 

πλοῦτος A 301,15 471,7 sq- 

πνεῦμα B 335,17 sq. 

πνεύμων. μὴ πνεύμονα Β 174,31 

177,30 419,29 
moonyety els εὕρεσιν B 402,15 

γνῶσιν Β 367,7 

πόϑεν ποῖ A 67,2 (v. Add. et Corr.) 

264,31 πόϑεν δῆλον ὅτι A 416,25 454,26 

al. om. pa A 242,2.5 246,26 247, 

8.12 250,380.32 257,12 sq. al. B 39,24 

44,3 49,21 51,28 92,26 116,16 164,31 
262,29 al. quare A 172,4 178,38 218,29 

y, 
cyety 

> 
pass. εἰς 
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ποῖ. πόϑεν ποῖ A 67,2 264,31 v. πόϑεν 

ποιεῖν πολιάς A 153,4 

ποίημα B 157,12 

ἀναγεγραμμένα ibid. 17 

ποῖ τῆς plur. B 157,7. 11.12. 16 

ποιητιχός: αἴτιον opp. εἰδιχόν, ὑλιχόν, 

τελιχόν Β 25,23 375,26 376,8.9 387,8 sq. 

397,12 αἰτία B 280,16. 21 

ποικιλία B 194,18 

ποικίλλειν pass. A 68,25 sq. 340,24 449, 

15.16.18 χατὰ τὸ ποιόν et sim. A 69,25 

81,25 85,10 100,5 123,7. 10 

χρόνον  ὅ80,4 διὰ τῶν σχημάτων B 299,9 

ποιχίλος (μεταβολή) Β 385,21 compar. 

A 69,2, Β' 192,1.8.9 

ποῖος A 4,19 5,34 6,1 61;158. 11 156,23 B 

7,15 29,4 186,15 al. ποία δεῖξις χρείττων, 

πότερον 7) xadddov 7 ἡ μερική B 371,4. 

ποιός. τὸ ποιόν categor. A 343,17 Β τά, 

10 sq. 191.27 sq. 192,30 193,2 al. τὸ 

οὐσιῶδες TZ. OPp. τὸ χατὰ συμβεβηχὸς 

τὰ π. τὰ ἐν τοῖς χύχλοις 

χατὰ τὸν 

ὑπάρχον Β 307,7sq. τὸ ἰδίως ποιόν 

Stoicorum exp]. A 101,18 ὁ 

οὕτω 

ἰδίως π, 

χαλούμενος οὐχ ἄφϑαρτος “aT 

ἀριϑμόν Β 219,4 — τοῦ ποιοῦ vév (opp. 

τοῦ ποσοῦ) χατάφασιν χαὶ ἀπόφασιν (δια- 

φορὰς λαμβάνε) A 12,19 

τὸ π. χατάφασις ἢ ἀπόφασις A 19,7 ef. 

42.18.24 54,9 sq. 56,13 57,28 sq. 69, 

24.27 70,5 sq. 79,24 88,28 97,31 123,30 

150,3 158,14 159,7.9 162,7 163,2. 7 al. 

V. ἀνομοιοσχήμων 

χατὰ μὲν 

ποιότης μία τῶν χατηγοριῶν Β 244,19. 

84 sq. 401,34 dist. ἕξις, διάϑεσις A 288, 

19 αἱ π. ἀσώματοι A 10,1 saepius in 

exemplis: A 255,13 340,12 sq. 343,24. 

25 B 8,1 192,25 sq. 193,38. 24.25 278, 
16 sq. al. 

8011. ἐν ταῖς προτάσεσι opp. ποσότης A 

41,9 sq. 70,15 149,24 387,16 

ποιότητα (ὑποϑετιχοὶ συλλογισμοί) expl. 

A 301,11 sq. 

ποιοῦν. πεποίωται A 343,24 

πολέμιος adiect. A 335,19 

πολιός. πολιὰς δὲ οὐκ ἐποίησεν A 153,4 

πολιοῦσϑαι Α 152,16. 25 

πολιτιχός (coni. zpaxté) Β 439,10 

partic A 167,27 

— ϑεωρεῖται δὲ xat ποιότης 

— χατὰ 

πολλάκις fortasse ec. 

post εἰ B 370,17 

πολλαπλασιάξειν στερεὸν στερεῷ B 104, 

30 pass. Β 420, sq. χατὰ τὸ ποσόν A 

ποσός 511 

46,10 arithm. zpos αὐτόν B 427, 

28. 29 

πολλαπλασιασμός B 398,9 

πολλαπλασίων λόγος Opp. ἐπιμόριος expl. 

B 159,21 sq. ἀναλογία ἢ͵ κατὰ τοὺς π. 
λόγους Β 160,19. 20 

πολλαχόϑεν (erxvovat) Β 188,7 

πολλαχῶς λέγεσθαι A 5,16. 19 

πόλος. ὁ βόρειος x. B167,5sq. 108,854. 178,1 

τα τὸ ΒΘ aly/ 

γωνιώτερα πολυχγωρητότερα ibid. 16 

πολυγώνιος. τὰ πολυ- 

πολυϑρύλλητος ἱστορία Β 102,13 

πολυπλασιάζειν pass. ἐφ᾽ ἑαυτόν Β 27; 
62,18 sq. 

πολύπους A 312,11 B 349,13 

πολύς. ὃ π. ἄνθρωπος B 20,16 οἱ πολλοί 

B 2,11 τὰ πολλά Β 189,24 435,28sq. μετὰ 

πολλά A 62,8 217,11 B 170,4 190: 

197,30 198,5 ἐκ πολλοῦ A 153,15 ἐκ 

πολλοῦ δῆλον ὅτι τοῦ περιόντος Β 291,4 

ἐπὶ. πολὺ Β 288,26 

᾿ ἢ: 

18 sq. 

A 169,16 
A 280,19 τὸ ἐπὶ πλεῖον. opp. τὸ ἐπ᾽ ἴσης, 

τὸ ἐπ ἔλαττον A 61,15 sq. 39,19 sq. 

94,27 278,51 sq. διὰ πλειόνων ἀπεδείξαμεν 

B 2,2 πολλῷ πλέον B 298,2 299,5 πλέον 

αἱρεῖσθαι A 471,13 πλέον αἱρετή ibid. 31 

πολύστιχος A 242,18. 19 

πολυσχιδής Β 199,8 

πολυ ώρητος compar. Β 182,10. 10 5161]. 

B 148,26 182,17. 18 

πόνος A 214,4 

πόρισμα συνάγειν A 293,7.10 B 98,15 

(κατὰ τοὺς yewpétpas) 119,8 

A 457,25. opp. ἐπιχείρηνα B 288,22 

πόρος plur. ἐν τῇ ὑέλῳ Β 309,5 sq. 311, 

10 sq. 382,20 sq. 

420,1 sq. 

πόρρω logice B 367,25 τὸ π. 

μέσον opov expl. B 174,17 

B 367,21. 22 τὰ πορρωτέρω opp. τὰ 
προσεχῆ A 287,16. 29 sq. B 257,23. 24 

261,7 attra B 23,18 177,23 sq. 

πόρρωϑεν. τὰ π. ὁρώμενα B 178,21 sq. 

ποσαχῶς A 67,14 151,26 262,11 B 29,4 

235,11 236,15 238,11 364,16 
, 

TOGOS. 

τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ 

τὸ πεφυχὸς εἶναι A 153,26 cf. 152, 

opp. τὸ ἐπ᾽ ἴσης, τὸ ἐπ᾽ ἔλαττον 

τὰ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ (ὑπάρχοντα) 

λαμβάνειν 

ἐν τοῖς σώμασι Β 

τίθεσθαι τὸν 

πορρωτέρω 

μέχρι πόσου Β 259,90 

ποσός. τὸ ποσόν categor. A 343,19 377, 

15 sq. B 187,21 sq. 192,30 319,25. 27 
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\ 
401,32 sq. τοῦ =. μέν ἐστι συνεχὲς 

τὸ δὲ διωρισμένον A 15,17 ef. 343,19 B 

187,21 sq. 188,18sq. 260,15 314,4.5 

320,14 321, 13.14 περιέχει xat τὸν τό- 

mov χαὶ tov λόγον B.74,2sq. ta ὡς 

ἔτυχε π. Opp. τὰ ὁμοειδῆ ibid. 22 — τοῦ 

δὲ ποσοῦ (Opp. τοῦ ποιοῦ) χαϑόλου καὶ 

μεριχὸν χαὶ ἀπροσδιόριστον (διαφορὰς Aap- 

βάνει!) A 12,19.20 cf. 19,7 46,11 54,8 sq. 

56,13 57,27 sq. 69,23 70,5 sq. 88,27 

97,28 123,30 159,7 163,1 al. 

ποσότης opp- 

70,16 τῶν ὑποκειμένων πραγμάτων A 84,6 

(προτάσεων) ποιότης A 

ποταμός plur. Β 422,25 

ποτέρως ἔχει A-125,11 

ποὺς plur. χλίνης Β 123,24 416,16 sq. 

πρᾶγμα. τὰ mp. ἣ ἑτερογενῆ ἐστιν ἢ Etepoetd7, 

A 32,28 cf. 31,31 sq. 

ἀεὶ ὡσαύτως ἔχει, τὰ δὲ ἄλλοτε ἄλλως 

A 43.8.10 
270,22 sq. 

δὲ χαὶ μὴ ἐπ᾽ ἄπειρα εἶσι Β 44,0.8 45,22 

τῶν πρ. τὰ μὲν 

τριχῇ THY πρ. διῃρημένων A 

εἰ τὰ πρ. ἄπειρά εἰσι. .. εἰ 

46,6 48,5 7 ὄντα εἰσὶν 7) γινόμενα Β 989,2 

τὰ ἐν γενέσει χαὶ φῦορᾷ mp. Β 384,17 

439,8 

τιχὰ πρ. ibid. 10 

coni. τὰ πραχτὰ ταῦτα χαὶ πολι- 

ἡ φύσις μέσον τι πρ. 

λέγεται τῶν εἰδῶν A 66,12 

ὧν ὁ συλλογισμός A 4.0 τοῦ δηλουμένου 

mp. ἐν τῷ συμπεράσματι A 35,21 opp. 

ὄνομα A 20,19 59,21 60,25 B 154,28 7, 

φύσις THY TP. OPP. ἡ ἡμετέρα προφορά 

A 43,20. 21 

τὰ μὲν ὀνόματι δηλοῦται... 

τὰ πρ.; περὶ 

opp. νοήματα, φωναί A 242, 

5 ge! 

& οὐ δι᾿ ὀνόματος σημαίνεται ἀλλὰ διὰ 

λόγου A 332,10 sq. opp. ὁ τρόπος A 160, 

0 54. 168,18 opp. τὸ σχῆμα τῆς ἀγωγῆς 

A 246,11 opp. τοὺς ὅρους A 341,14.23 

opp. σημεῖον A 481,10 sq. 

coni. ped ὕλης A.9,20 

χατὰ τὴν λέξιν A 445,2 

πραγματεία A 4,27 10,14 52,13 53,27 

(πολυστίχους) 242,19 315,11 981,0 B 3,7.8 

157,14 345,84 λογιχή te καὶ διαλεχτιχή 

A.6,20 B 1,5 2,23 τοπιχή A 388,5 

ἀναλυτιλή A 10,17 B 256,27 sq. 
ϑεολογική, λογική, φυσική ef. ἢ. v. περὶ 

συλλογισμῶν A 523 44,33 

A 858,5 

πραγματειώδης compar. αἰτία A 66,6. 7 

ἐν πράγμασι 

ἐν τοῖς Tp. Opp. 

xi, 

περὶ οὐρανοῦ 

περὶ ἀποδείξεως B 256,30 

πραγμιατειωδέστερον ODD. λογιχώτερον Β πρ γματε ἡεστερο | p- Oy AWTENG 

233,32 

I INDEX 

πραγματεύεσθαι περί τινος A 359,32 τὶ 

B 412,14 

πραγματωδῶς (διῃρημένος) A 246,15 

πραχτιχός Opp. ϑεωρητιχός A 6,31 sq. 8,24 

B 2,25 “νοῦς B 439,4 sq. 

πραχτός. τὰ πρ. B 282,35 531,10 sq. 

πολιτικά B 459,10 

πρᾶξις opp. ϑεωρία B 2,29 

opp. χατὰ τὴν προαίρεσιν A 472,13 

πρέπειν τῇ ἐπιστήμῃ B 271,5 sq. 

coni. 

χατὰ THY Tp. 

πρεπώδης. ἀποδείξει πρεπωδέστατον σχῆμα 

A 65,30 

πρεσβύτης A 50,195 sq. 
B 332,24 to πρίν A 194,16 

zpwvy Β 88,9 — ο. A 408,1 

B 37,24 .87,11 '281,5 πρὶν ἢ ec. inf. 

A 45,2 B 3,8 12,14 
προάγειν τὸν λόγον A 263,25 ἐκ διαιρέσεως A 

240.92 συμπεπλεγμένως Β. 275,19 ἐν 

ἐρωτήσει B 990.10 τὴν ὑπόϑεσιν χατὰ 

διαίρεσιν ἃ 245,0 

προτάσεις zat εὐθεῖαν A 339,36 τὴν 

ἀχολούϑησιν A 381,11 

προαίρεσις. τὸ μὲν ἐπ᾽ ἴσης περὶ ὃ ἡ mp. 
ἔχει Α 152,2 
διάνοιαν expl. Β 980,22 sq. τῆς 

opp. ἡ πρᾶξις (ἣ υἴξις) A 472,5 sq. 

προαιρετός: τέλος expl. Β 980;28 πράγματα 

coni. τεχνητά B 384,33 

B 385,12 sq. 

προανατέλλειν B 180,23 

προαναφωνεῖν A 10,22 207,13 383,5 

mpoanoderxvety B 409,29. 30 perf. 
pass. A 252,26 B: 27,18 1066 125,1 

164,20 165,12 321,4 
mpoatopety B 438,27 

f? 2 πρίν adv. 

coni. 

TO συμπέρασμα, τὰς 

χατὰ προαίρεσιν dist, χατὰ 

φιλίας 

Opp. φυσιχά 

ὑπεράνω B 400,18 

χατὰ προχοπήν Β 438,17 . ὃ συλλο- 

γισμός A 252,10 B 355,28 (ἐχ) 387,1 
439,28 (διά) 424,12 ὁ λόγος A 313,22 

(εἰς ἄπειρον) B 4,24 ἡ ἀπόδειξις (ἐπ᾿ 

ἄπειρον) B 227,15 ἡ διαίρεσις Β 852,18. 

2954. 7 ἐνέργεια ἐξ Β 432,26 
προβάλλειν pass. (πρότασιν) A 7,11 10,25 

εἰς ζήτησιν B 13,7 336,9 med. B 7,5 

214,30 355,29 otxotev B 34,21 37,2 
129,28 τινί (ele τὸ δεῖξαι) A 11,29 270,9 

τὸ πρόβλημα τοῖς μαϑηταῖς B 102,22 

πρόβατον plur. Β 418,29 

πρόβλημα dist. πρότασις, ἔνστασις, συμπέ- 

προβαίνειν ἐπὶ τὰ 

3 paspa, ἀπόφανσις expl. A 11,25 5ᾳ. 22,6 
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sq. B 7,19 sq. 32,21 42,19 128,25 336, 

7 sq. τὰ ἀναγκαῖα B 57,27 58,5 80,31 sq. 

τὰ ἀποδειχτιχά B 81,18 τὰ διαλεχτιχά 

B 409,21 sq. σύνθετον def. Β 337,38 

888,3 ἕτερα, ταὐτά B 419,25 sq. περί 

τινος A 271,11. 12 

προγενής compar. B 88,4. 16 

προγεννᾶν pass. A 321,31 

προγίνεσϑαι Β 582,9 προγεγονώς B 387,26 
388,15.16 389,23 391,17 393,15 394,15 

προγινώσχειν B 5,15. 16 6,1 12,17 sq. 

pass. A 21,8 xata ποίους τρόπους προ- 

γινώσχεται τὰ προγινωσχόμενα B 7,15 

10.6.58: ef. 3,18 sq. 5,21 0,20. 21 7,10 

sq- 11,12 sq. 12,10 sq. 17,8 20,6 sq. 28, 

22 sq. 38,24 sq. 58,4 121,26 τινός B 

4,11 38,21 39,4 
πρόγνωσις B 5,2. 20 6,4. 13 ἀμφότεροι 

οἱ τρόποι τῆς Tp. B 11,18 28,23 

πρόγονοι. τιμᾶν τοὺς τάφους τῶν mp. B 

920,91. 52 sq. 

προδειχνύναι perf. pass. Β 200,4 

πρόδηλος A 30,4 56,10 129,1. 124,23 

24 129,22 139,18 al. B 40,28 138,10 

219,33 289,5 316,14 al. προδήλως A 191,4 

προδιαιρεῖν. 

952,20 
προδιαλαμβάνειν περί τινος A 480,21 B 

90,18 

προδιαπορεῖν. τούτων ἡμῖν. .. προδιη- 

logice προδιαιρῆσαι εἰς B 

πορημένων A 42,35 

Ἐπροδιαψηλάφημα plur. B 242,14 
mpodrodoxecy περί τινος A 49,14. 1556. 53,2 

προδιορίζειν med. Β 224,23, 24 

προειδέναι B 5,18 τῷ χαϑόλου Β 18,20 

προεχτιϑέναι med. A 366,7 B 122,0 

i) προεχτεϑειμένη διαίρεσις A 28,7 

προεπίστασθϑαι A 464,27 

xpoépyeotar Β 280,3 282,4 in scribendo 
A 45,10 εἰς thy διδασχαλίαν A 53,5 

ἐπὶ ta χαϑολιχώτερα B 33,8 αἱ χκατη- 

γορίαι B 244,28 αἱ προτάσεις χατὰ γενι- 

χὴν πτῶσιν, τὸ δὲ συμπέρασμα κατ᾽ ed- 

Yetav A 841,10 ἡ δεῖξις A 290,7 (διὰ 

τῆς αὐτῆς pedddov) 299.19. 20 (διὰ 

τῶν ἀξιωμάτων) 910.11 ἡ ἀπόδειξις ἐπί 

τινος. Β 80,22 ὁ συλλογισμός (ἀποδειχτι- 

χῶς) B 120,Ὁ (διὰ προτάσεων) 192.,217.28 

292,12 ἐπ᾽ ἄπειρον (αἱ ἀποδείξεις) B 

217,21 221,24 (αἱ xatnyopiat) 222, 1 

236,10. 12 
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προηγεῖσϑαι A 73,32 267,4 Β 14,8.9 

410,38  twég A 5,14 74,8.9 155,6.7 

229,9 Β 3,5 180,10 371,8 409,30 xara 

γνῶσιν B 290,20. 21 κατὰ tov ypdvov 

B 387,7.11 892,59 opp. τῇ φύσει χαὶ 

τῇ ἐπινοίᾳ zat τῷ λόγῳ B 424,8. 6 sq. 

logice Β 24.19.30 255,10.25 opp. ἕπεσϑαι 

A 8,18 167,4 168,283.24 481,28 προη- 

γούμενον A 165,16 166,14 167,31. 33 sq. 

170,22 sq. προηγουμένως A 66,3 421, 

20 439,20 

πρόϑεσις opp. συλλογισμός A 250,15 gram- 

mat. A 35,18.28 B 93,13 sq. 

προϑεωρεῖν B 346,25 

προϊέναι. προϊόντες cisdueda A 2,15 sim. 

221,20 350,28 B 98,30 120,14 193,28 

ἐνέργεια ἀπὸ τῆς ἐπιστήμιης προϊοῦσα A 9,32 

ἐκ τοῦ διδασχάλου ἐπὶ tov μαϑητήν Β 4,20 

6 λύγος. A 1216 πῇ. δεῖεις A 123,21 

B 14,25 254,24 at ἀποδείξεις (διὰ τῶν 

καϑόλου) B 214,11 (ἐξ ὑποϑέσεως) 256,2 

262,28 (ἐπὶ τὸ πέρας καὶ τὸ ἕν) 283,8 sq. 

6 συλλογισμός (διὰ τῆς αἰτίας) B 169,18 

(δι΄ ἑνὸς σχήματος) 232,30 ἡ ἀπάτη 

A 385,3 logice A 31,25 B 230,21 265,10 

at κατηγορίαι B 244,26.29 254.5 περαιτέρω 

A 2412.15 Β 81,59. διὰ τῶν ἀμέσων, 

μέσων B 220,18sq. ἐπὶ τὸ χάτω B 232,25 

ἐπ᾿ ἔλαττον Β 259,7.10 ἐπ᾽ ἄπειρον: 

3 294,18 259,13 αἱ κατηγορίαι, τὰ κατη- 

ἡορούμενα A 272,26 B  217,1 sq. 

234,13 αἱ ἀποδείξεις A 314,23 B 

216,29 (at ἀποφατιχαί) 227,26 αἱ ἀπο- 

φάσεις, al χαταφάσεις B 227,22 298, 

mpotévat med. τὸ σπέρμα B 280,19 

TPOXATAPATLXOS. TO TP. αἴτιον B 9,4 

προκεῖσθαι τινός B 403,29 — els ζήτησιν 

B 884,0. els ἀπόδειξιν B 396,4.20 417,3 

εἰς τὸ ὁρισθῆναι B 407,12.28 ς, inf. 

A 194,0.1 201,4. Β 450,6 ἡ προχειμένη 

σύνταξις et sim. Α..9,24. 10:14 44,28 

293,18 315,11 387,9 Β 3,5 47,24 τὸ προ- 

zetpevoy A 10,4 287,8.9 B 3,17 7,12 48,8 

166,15 214.5 226512 267,21 al: διὰ 

τούτων A 263,17 287,14 292.6 ἐν 

τούτοις B 213,17 

προκοπὴ ἡ τοῦ ἀριϑμοῦ ἐπὶ τὸ μεῖζον, τὸ 

ἔλαττον B 259,153.15 xatd προχοπήν 

B 438,17 

προκρίνειν A 288,27 

ΩΡ ὧν 
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προλαμβάνειν A 10,29.31 31,22 64,11 

68,8.9 165,1 173,11 206,24 B 9,6 121, 

14.21 122,2 125,20 sq. 126,23 127,9.10 

sq. 198,14 244,34. 35 245,1. 8 388,9 

395,7 seq. ποσαχῶς δυνατόν et sim. A 

67,14 sq. 6ce B 97,7 101,31 ti τινος 

B 8,4.20 11,8 περί τινος A 154,28 

ὅπερ προλαβὼν eipyxe A 195,9 sim. 

B 134,1 ἐν τοῖς προλαβοῦσιν in prae- 

cedentibus A 1,5 sim. 4,26.27 22,4 175, 

4 184,18 199,7 229,3 266,31 337,24 

B 350,21 

προλέγειν. ἕξ ἐστι τὰ ὀφείλοντα προλέγεσϑαι 

ἑχάστου Δριστοτελιχοῦ συγγράμματος A 1,6 

ἔφϑημεν προειπόντες A 386,6 

πρόλογος mathem. opp. ὑπόλογος Β 427, 

14 sq. 

προμανϑάνειν Β 4,28 

πρόνοια ἀνήρηται A 38,8.9 εἰ mp. ἔστιν 

A 241,27. 28.31 ὅτι ἔστε πρὸ B 144,9 

256,5 

πρόοδος τῆς ἀποδείξεως B 26,9 τῶν πραγ- 

μάτων opp. ἡ ἡμετέρα γνῶσις Β 22 

δι᾿ ἀμέσων Β 226,27 227,10 ἐπ᾽ ἄπειρον 

A 314,20. 21 (τῶν χατηγοριῶν) Β 258, 

26 261,27 ἐπὶ τὸ ἄνω, τὸ χάτω Β 224, 

28. 225,2 233,24 ἐπὶ τὸ μεῖζον, τὸ ἔλατ- 

τὸν B 259,12. 14 

προοιμιάζεσθαι A 201,18 

προοίμιον A 10,23 388,9 B 278,24 ἐχ 

προοιμίων ἀναχηρόττει A 10,3 ἐν προοι- 

plos A 32,17 387,11.12 B 121,3 219, 

39 269,24 
προομολογεῖν pass. B 4,14 15,21. 25 

προπαρασχευάζειν pass. τούτῳ A 344,14 

προπαροξυτονεῖν B 265,4 

προπερισπᾶν Β 265,1 

πρός. adv. πρὸς δέ Β 397,27 — πρὸς τῷ 

μείζονι, τῷ ἐλάττονι et sim. A 137,22 

141,16.17.30 434,23 B 2315.6 πρός τι 

categor. A 48,17 343,20 Β 33,19 πρὸς 

6 fere i. g. διό B 25,12 

προσάγειν ἑαυτῷ ὕδωρ ψυχρόν B 581,9 

logice A 90,19 

προσαγορεύειν pass. B 4,22 

προσάντης (coni. δυσχερές) B 378,19 

προσάπτειν ὄργανον ὕλῃ A 9,10. 11 τοῖς 

ὅροις τὰ ἄρϑρα A 21,0 τὴν ἄρνησιν A 380,8 

προσαρμόζειν τινί τι A 19,30 

προσβάλλειν τινί B 3,5 12,17sq. 14,17 

17,3. 7.26 31,25. 26 171,21.25 178,26 

I INDEX 

sq. 307,31 xata τὴν αἴσϑησιν B 17,12 

18,18 

προσβλέπειν (φῶς) B 171,25 

προσδεῖσϑαί τινος A 51,29 

προσδέχεσϑαι ἔξωϑέν τινα A 37,19. 20 ad- 

mittere ibid. 17 

προσδιαλέγεσθϑαι. of προσδιαλεγόμενο! A 

4,24 21,28. 30 sq. 23,1 sq. 86,9 241,30 

252,8 263,10 315,9.17 348,29 359,16.17 
446,29 449,7 459,24 460,28 461,4 B 2,6 
6,19. 20 33,4 94,32 95,3 127,31 sq. 131, 

8.11 143,11 sq. 145,3 218,14 416, 
23. 25 

προσδιορίζειν med. A 455,5.6 B 93,26 

219,6 pass. προσδιωρισμένος A 20,23. 24 
42,32 52,14. 31 53,4 sq. 68,11 sq. 94,32. 

33 110,8.9 373,15 sq. 378,33 
προσδιορισμός A 25,24 sq. 44,3 47,10 

53,3 sq. 67,26 B 71,22 155,24 ἄνευ, 
μετὰ προσδιορισμοῦ B 384,14.17.18 6 

χαϑόλου, 6 μεριχός A 21,1 54. 68,11 69, 

9 sq. 325,27 B 284,24. 25 xata tov 

τοῦ ἐνδεχομένου zp. A 1884.5 ἡ προσ- 

ϑήχη τῶν mp. ἐλλείπειν τὰ πράγματα 

motet A 101,1 πρὸς τὸν πρ-: od τὸν 

ὅρον τὸ χαϑόλου A 253,11 

προσεῖναι A 417,16 τινί A 30,4.5 Β 

364,17 384,24. 26 
προσεχβάλλειν geom. πλευράν B 70,26. 

26 sq. 116,13 
προσευρίσκειν B 103,17. 18 104,3. 4 

προσέχειν τινί (ἀχριβῶς) A 15,25 16,16 

303,22 εἰς A 289,34.35 Gu A 449,5 

προσεχής B 17,25 327,21 ἀήρ Β 421,4 

logice opp. τὰ πορρωτέρω A 287,15 B 
257,23 2601. ὅροι A 257,31 B 92,32 
430,3 προτάσεις A 315,14 (opp. αἱ 

πρώτισται) B 312,1 ἀρχαὶ τῶν συλλο- 

γισμῶν (opp. αἱ πρῶτα Β 912,2 sq. 

915,29 sq. 315,27 sq. 316,34 διαφοραί 

B 404,25 sq. 408,20 εἴδη Β 418,1 

αἴτιον, αἰτία B 25,18 sq. (opp. ἔμμεσος) 

167,22. sq. (coni. χυριωτάτη) 174,9.10 sq. 

177,22. sq. 492,8 sq. al. superl. A 289, 

29 προτάσεις A 259,24. 25 αἰτία 

Β 108,5 προσεχῶς A 3,34 66,36 67,9 

178,8 341,19 B 55,16 εἰρημένος, εἶπε 

sim. A 161,23 192,6 218,4 219,2 227, 

19 320,9 B 84,4 117,4 135,3 197,23 
341,17 342,2 sq. 431,22 ἕπεσϑαι A 279, 

31 287,26. 28 sq. 289,8 sq. al. χατηγο- 
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ρεῖσϑαι B 107,14 226,29 ὑπάρχειν B 

167,2 217,14 371,6 ὑποχεῖσϑαι (opp. 

peta πολλά) Β 198,4. 417,30 περιέχειν 

A 280,7.8 B117,16 διαιρεῖσθαι A 319,27 

B 320,15 351,25 sq. δείκνυσθαι B 125, 

A 436,14 439,13 B 163,28 

suvaxtixds A 315,15 B 25,22 

διαφοραί Β 405,6 ὑπέρ tt, ὑπερκείμενος 

Β 140,8. 15. 22 sq. 

προσηγορία (coni. τάξις) A 65,7 

προσήκειν τῇ γεωμετρίᾳ B 11,3 149,23 

151,15 προσῆχον B 191,35 προσηχόντως 

Β 258,4 

πρόσϑεσις (τῶν ὅρων) B 164,12 opp. agat- 

pests A 26,2 sq. logice B 301,18 sq. 

dist. apatpests, ὑπέρβασις B 351,17 sq. def. 

392,16 sq. 

προσϑήχη A 27,19 35,35 36,2 46,14 77,18 

97,17 101,1 356,23 sq. B 7,29 16,6 43,23 
ἀεὶ at mp. ἐν ταῖς ἐπιστήμαις μερικώτερα 

2 συνάγειν 

αἰτία 

τὰ πράγματα ἐργάζονται χαὶ διὰ ταῦτα 

ἧττον ἀχριβέστερα Β 300,21 

προσἰέναι A 245,8 sq. 

B 317,50 6 ἄρτι τῇ γεωμετρίᾳ προσιών 

Β 215,17 logice τινί A 119,12 

προσίεσϑαί τι A 66,13. 14 

προσίστασϑαί τινι A 19,22 

προσκαλεῖν med. τοὺς διχαστὰς εἰς εὔνοιαν 

A 33,18 
προσκατηγορεῖν pass. TO εἶναι zal TO μὴ 

εἶναι A 52,18 τὸ ἔστι B 337,13 ὁ τρόπος 

τῷ ἔστι τρίτῳ προσχατηγορουμένῳ ἰσοδυνα- 

pet A 904.36 τῶν τὸ ἔστι τρίτον προσχα- 

τηγορούμενον ἐχουσῶν προτάσεων A 27,8 

αἱ ἐχ τρίτου προσχατηγορουμένου (προτάσεις) 

ὃ προσιὼν ὅρος 

A 24,30 28,21 68,6 151,17 334,14. 

15 365,26 369.1 374,29 sq. 375,36. 

Ot Sq. 

προσκεῖσθαι A 20,26 33,2. 23 al. 

προσχρούειν τοῖς λίϑοις Β 382,18. 19 

προσλαμβάνειν τὸ ἀρνητικὸν μόριον A 13,7 

ἔξωϑέν τι A 81,117.18 τοὺς ὅρους opp. ἐν 

μέσῳ Β 262,27 μέσους ὅρους Β 209.8 

in def. B 898,0.8 851,10 πρότασιν A 

433,1 sq. 441,26.27 pass. ἐν ταῖς προ- 

τάσεσι B 136,11 ὡς στοιχεῖα opp. ws 

ἀρχαὶ χαὶ αἴτια B 300,31 

πρόσληψις logice expl. A 242,27 sq. 248, 

8 301,9. 25 cf. 244,23 358,1 418,19 B 

44,17 sq. διὰ προσλήψεως δειχνύναι opp. 

διὰ κατηγορίας A 411,9. 5. 52 sq. 418,16 

πρότασις 515 

Sq. διὰ τοῦ κατὰ πρόσληψιν συλλογισμοῦ 

A 416,24 expl. 417,8 sq. 

προσλογίζεσϑαι B 300,19. 20 

προσοιχειοῦν τί τινι B 316,17 

προσπίπτειν. τῶν προσπιπτόντων 7 ϑιγγα- 

νόντων A 354,17.19 ἐν Β 421,8 τινί 

ibid. 13 geom. B 61,12 πρὸς τὴν περι- 

B 8,26 34,15 128,8. 

εἰπεῖν προσπῖπτον περὶ 

φέρειαν A 17,12 

29 σημεῖον ὡς 

τὸ ἐπίπεδον ἐχείνου Α 454,7 

προσπταίειν τοῖς λίϑοις B 882,28 

προσσαφηνίζειν Β 818,18 

προσσημαίνειν χρόνον A 11,25 

προσσυλλογίζεσθαι Β 378,26 

προσσυλλογισαός Β 379,8 880,1. 2 

προσταχτιχός. τὸ πρ. Opp. εὐχή Β 363,9 

προστάττειν A 98,5 B 148,1 

προστιϑέναι A 1,9 18,14.16 54,5 80,19 

85,26 al. Β 4,30 24,7 28,4.7 32,15. 16 

40,8 ἃ]. seq. ὅτι A 254,17. 20 τῷ τρό- 

πῳ τὴν ἄρνησιν A 55,16 

σματι ὅρον B 221,23 pass. προτάσεις, sup. 

xépasua B 317,15 sq. opp. ἀφαιρεῖσθαι 

A 26,9 sq. opp. συντίϑεσθαι A 27,28sq. 

med. B 393,31 

προσυλλογισμός A 257,7 

5 286,3 sq. 317,27 sq. 

25 55,14 292,9 

προσυπαχούειν te A 53,2 73,16 97,19 

286,12 B 240,14 pass. 

A 143,24 B 51,12 προσυπαχουστέον τινί 

A 6259°°77,22 192,11 

προσφέρειν pass. φάρμαχα Β 381,1 

τῷ συμπερά- 

sq. 262,30 263, 

353,20 sq. B 8, 

χατὰ χοινοῦ 

προσφοιτᾶν τινι coni. διαλέγεσθαι Β 141, 

11 
πρόσφορός τινι A 848,5. 6 

προσφυὴς ἐξήγησις A 18,19 Β 112,36 

compar. A 18,20 B 806,16. 11 τινί: ὅροι 

A 191,6 compar. γραφή A 293,17. 18 

προσφυῶς τὰ ὀνόματα τέϑεινται B 363,11. 

12 τῷ ῥητῷ ἐξηγεῖσϑαι Β 48,8 

προσχρῆσϑαι Α 8,17 11,15 perf. A 148,26 

B 181,7 
πρόσωπον. κατὰ πρόσωπον ἔστη τῶν ἐναν- 

τίων Β 496,20 

Β 2,21 
πρότασις. τὸ τῆς πρ. καὶ τοῦ συλλογισμοῦ 

πείϑεσϑαι ἐνδόξοις mp. 

(ὄνομα) εὑρεϑῆναι χαὶ παρὰ τῶν πρὸ ad- 

τοῦ (ἔοιχεν) A 25,7 διὰ τὸ γραμμαῖς 

ἐοιχέναι διαστήματα χαλεῖ A 01.9.10 85, 

2 190,5 sq. ἣ πρώτη σύνϑεσις τῶν ἁπλῶν 

33* 
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φωνῶν i. 4. οἱ ἁπλοῖ λόγοι (opp. συλλο- 

γισμός) A 5,2 cf. B 1.8.18 opp. ὅροι 

B 10,26 def. A 12,16 sq. B 57,29 sq. 

μέρος συλλογισμοῦ (dist. πρόβλημα, ἔν- 

στασις, συμπέρασμα, ἀπόφανσις) A 11,25 

sq. 22,6 sq. Β 52,10 sq. 33,9 128,25 

opp. πρόβλημα B 7,19 8,9. dist. ἔνστα- 

σις A AT7,17 sq. ὕλη τῶν συλλογισμῶν, 

τοῦ συμπεράσματος ἕνεχα A 6,12 sq. 

32,33 33,31 270,20 387,11 B 810,28.29 

αἴτιαι τοῦ συμπεράσματος A 35,20 cf. 

ibid. 80 B 1,15sq. 121,7 sq. 296,23 
ἀρχαὶ τῶν συλλογισμῶν A 305,28 B 311, 

26 προσεχεῖς, πρώτισται B 312.1 διὰ 

τὴν τῶν προτάσεων φύσιν συνάγεσθαι Opp. 

διὰ τὴν τῶν ἄχρων τοιαύτην πρὸς ἀλλή- 

λους σχέσιν Β 90,21 296,22 τῆς =p. 

μέρη τό τε περὶ οὗ 6 λόγος χαὶ τὸ περὶ 

ἐχείνου λεγόμενον, ὅσα δὲ ἄλλα παραλαμ- 

βάνεται ἐν τῇ Tp., συνδέσμου χρείαν πληροὶ 

A 24.29 ἀτελής A 27,34 τριῶν ὄντων 

ὅρων ἐν ταῖς προτάσεσι Β 136,15 τὸ 

τῆς mp. εἶδος A 27,25 εἴδη προτάσεων 

ἕξ A 12,20 68,1054. οἵ. 18,11 sq. ὄντων 

τῶν τρόπων τριῶν καὶ πολλαπλασιαζομένων 

χατὰ τὸ χαταφατιχὸν χαὶ ἀποφατιχὸν γί- 

νονται αἱ πᾶσαι ἕξ, αἵτινες πολλαπλασια- 

ζόμεναι κατὰ τὸ ποσόν, τὸ χαϑόλου, τὸ 

μεριχόν, τὸ ἀδιόριστον, ποιοῦσι τὰ πάντα 

προτάσεων εἴδη δεχαοχτώ A 46,0 sq. πο- 

σαχῶς δυνατὸν συμπλέξαι τὰς ἐν τῷ συλ- 

λογισμῷ παραλαμιβανομένας προτάσεις κα΄ 

ἕχαστον σγῆμα A 67,14 sq. ἀντιστροφὴ 

προτάσεων, ἐν προτάσεσιν A 40,10 sq. 

428,1 sq. μείζων, ἐλάττων πρ. expl. A 

67,18 sq. ἀμείβειν τὴν τάξιν τῶν mp. A 

218,2 xp. συλλογιστιχαί, ἀσυλλόγιστοι 1. 6. 

συζυγίαι συλλογιστιχῶν, ἀσυλλογίστων προ- 

τάσεων A 130,17.18 συνάπτουσαι, συνημ- 

μέναι πρός τι A 200,4.1 ἐχ τῶν πρὸς τοῦτο 

πρ. 1014. 9. εὐπορία τῶν xp. Α ὅ.21 πῶς ἂν 

διαλεχτιχῶν, ἀποδειχτιχ τιν, πρὸς πᾶν εἶδος 

συλλογισμοῦ προτάσεων εὐπορήσωμεν A 

280,14 sq. εὐχερέστερον tas mp. εὑρήσο- 

μεν ἢ τοὺς ὅρους A 319,13 περὶ τῆς 

ἀκολουϑίας τῶν τε ἁπλῶν mp. χαὶ τῶν ex 

μεταϑέσεως A 371,4 sq. ἐν προτάσει, 

προτάσεσι παραλαμβάνειν Β 65,22 128,27 

130,21 cf. 132,2 ἡ xp. ἡ λέγουσα Β 45, 

2.3 51522 sq. 52,6. 22. 24 al. 

mpotattety A 45,22 88,32 94,3 110,1 

I INDEX 

twos A 11,13 51,30 110,5 B 336,27 

367.1 409,32 

προτείνειν A 12.15 B 15,30 προτάσεις A 

315,17 Β 85,21 94.20.21 ϑεώρημα B 

14,15 (cevt) ὅτι A 262,5.6 ef A 278,10 

pass. τὸ ἐναντίον τῷ προτεινομένῳ A 419,1 

συλλογισμοί A 316,29 πλείοσι λημμάτια 

B 304,19 

προτερεύειν B 43,4 

πρότερον ποσαχῶς λέγεται B 29,4 sq. 49, 

2.3.17 | xpotépws Β 229,2 

προτιμᾶν A 105,35 pass. A 46,1 τινός 

A 45,26 
προτιϑέναι ο. inf. B 260,22.23 432,27 

med. A 309,14 310,21 B 297,12 346,3 

376,19) ales ce. inf, Av 12856 © 250,11. sq- 

307,18. 23 378,28 B 12,7.15 37,18 38,24 

42,10 50,11 191,9 al. τινὶ λαβεῖν A 472,17 

pass. εἰς ἐπίσχεψιν, ἀπόδειξιν A 306,5.11 

B 7,19 πρόβλημα B 418,27 419,5 χατὰ 

τὴν προτεϑεῖσαν τάξιν A 12,16 τὸ προτεϑέν 

B 143,18 

προὐπάργχειν A 26,35 B 17,19 προῦπάρ- 

χουσα γνῶσις Β 4,8 sq. 5,8 sq. 6,17. 

26 sq. 433,27 χρόνῳ, φύσει A 13,27 

14,12 ἐνεργείᾳ B 225,831.33 τινός A 14, 

15. 20 B 4,5 28,22 387,9 388,8 

προὐποχεῖσϑαι A 27,4.8 351,1 B 4,25 

SQ AS 2M We ka 

προὗπτος. παντὶ προῦπτον ὅτι Β 145,9 

προφανής A 92,19.14 36,30 108,9 247,28 

298,34 B 43,3 129.82 142,17. 25 165,3 

233,27 al. adtétey B 65,27 ex στῆς 

évapyetas B 250,32 

προφέρειν B 157,238.24 εἰς τὸ ἔξω A 243, 

med. A 7,17 9,25 246,8 sq. τῷ τοιούτῳ 
σχήματι B 136,15 τὴν διαλεχτιχὴν ἐρώ- 

τησιν A 22,81 τὰς προτάσεις A 890,1 
367,5 τὰς ἐνστάσεις B 60,5 τὸν λόγον 

Β 148,1 359,15 pass. οἱ ὁπωσοῦν προ- 

φερόμενοι συλλογισμοί A 518,14 λόγοι 

A 321,21 323,18 προτάσεις, συμπεράσματα 

zat εὐθεῖαν πτῶσιν et sim. A 334,14 

336,10 sq. 887,13. 17 338,7. 10 al. 

προφϑάνειν. προφϑάσαντες εἰρήκαμεν B 

18,25 
προφορά A 20,27. 28 43,22. 26 51,28 246, 

12. xatd thy τῆς φωνῆς mp. A 148,22 

χατὰ τὴν τῶν λόγων Tp. Opp. xata 

τὴν τῶν πραγμάτων ὑπόστασιν A 350,19 

ὃ ἐν τῇ mp. λόγος i. 4. ὁ ἔξω A. Opp 
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αὐτὴ ἡ τῶν πραγμάτων φύσις χαὶ ὁ ἐν- 
διάϑετος 2. Β 131,2 

προφοριχός. χατὰ, πρὸς τὸν πρ. λόγον Opp. 
κατὰ τὴν ἐν τῇ ψυχῇ διάϑεσιν, χατὰ τὸν 

8 1591.8,.ὃ.Π Ὁ 

. 

ἐνδιάϑετον λ. 

προχειρίζειν med. λῆμμα A 90,30 ἀξίωμα 
B 123,7.9 (οἴκοϑεν) 129,30 perf. pass. 
A 453,21. 22 

πρόχειρος 7 ἀπάντησις A 125,25 οὐ πρό- 
χειρον συνιδεῖν B 90,4 

προχωρεῖν (ἡ δεῖξις ἐπί τινων) Β 74,17 

πρώην A 450,17 B 336,14 

πρῶτος χρόνῳ, φύσει A 14,2 sq. log. coni. 

ἄνω def. B 281,29 ἀριϑμός def. B 62,2 

sq. 261,13 ef. 256,25 257,17 sq. 

ἀλλήλους xp. ἀριϑμοί def. B 62,9 sq. 
zp. χαὶ ἀσύνϑετοι, σύνϑετοι (οἵ, B 397,31 sq. 
compar. seq. gen. A 14,2.18.31 B 293,19 
398,93 πρῶτα καὶ γνωριμώτερα 

B 29,11 πρώτιστος B 133,19 

πρὸς 

τὰ Fuiv 

προτάσεις 
coni. μὴ δι᾽ ἑτέρων ἀποδειχνύμεναι, αὐτό- 
motos ἄμεσος Β 90,10. 18. 29. opp. προσε- 

1 sq. ἀρχαί (coni. μόνως αἴτιαι 

υηδαμῶς δὲ αἰτιαταῦ Β 119,20 2999.3.4 

χεῖς B 312; 

266,11 αἴτιον (coni. χυριώτατον) B 280,10 

310,27 πρώτως A 402,12 B 12,18. 27 

13,3 | 17,7.28 29,8.9 408,12 417,12 
423,25 437,25 opp. προσεχῶς A 436,14 
ὑπάρχειν," χατηγορεῖσϑαι sim. B 69, 
25 sq. 71,26 sq. 74,9 78,29.30 79,11 

3,2 
7 

LOG, 11. 21 sq. 118,19 133,22 134,16 sq. 
186,6. 30 187,4.12 217,17 222,13.15.27 
239,32 coni. ἀμέσως B 195,14 425,5 

πταίειν. od ποτὲ μὲν ἐπταισμένων ποτὲ δὲ 
ὑγιῶν A 89,20 

πτερόν plur. ἔχειν A 56,28 Β 46,14 
mtepwtds A 51,15 82,3 98.8.9. 147,26 

273,30 394,11. 12 eet 30 B 46,15 

πτηνός A 47,7 sq. 349,10 sq. 456,26 sq. 

B 404,26 408,20 417,31 sq. 431,20 
πτῶσις gramm. A 333,28 sq. B 265,1 397, 

27 cas névee xt, A 949,0 
πυκνός, πυχνὸν ἀναπνέομεν B 419,31 420,9 

πυχνά ibid. 17 
πυχνοῦν pass. B 420,1.2 422.25 πυχνου- 

συλλογισμῶν B 289,18 
πύχνωσις τῶν νεφῶν B 421,17 

πῦρ B 21,31 38,12.13. 96,21.22 97,28 
168,25 109,8. 4 170,19 822.4 423,8.9 
426,16 ξηρόν A 42, 

B 382,22 τοῦ 1. ij 

μένων τῶν 

12 λίαν ἐστὶ λεπτομε- 
ρέστατον κουφότης 

11 ῥίπτειν 

αἰτία ἐστὶ τῆς εἰς τὸ ἄνω αὐτοῦ χινήσεως 
Β 884,27 
τὸν αἰϑέρα Β 588,1 
276,27 

πυρετός B 9.4 
πυρέττειν Β 9.0 364,25 381,2 
πυρσός A 341,17 sq. 

πύσμια dist. ἐρώτησις 

χινεῖται, ἔστ᾽ ἂν χαταλάβῃ 
ἀρχή A 218,5 cf. 

B 147,21 

dist. πυσματιχὴ ἐρώτησις διαλεχτιχή 
A 23,3 sq. 

πώγων B 396,22. 24 

πῶς. ahha πῶς; A 49,24 417, 

178,11 
25 sim. 141,8 

1) so 5 5 Padseoc εἰς τὸ ἀνασχευάσαι A 201,22. ῥα- 
διώτερον Β 414,22 

A 276,24 

pabwoety περισσῶς 

pas στώνη 

> 89,28 

δέον A 33,16 

plur. tad B 242,16 opp. ὄνομα 

1t520: sqs*. 29.34 905 

ἀπαρτίζε! 

ῥεῖν. πρὸς τὸ ὕδωρ ῥέ 
ge 
ῥῆυνα 

A’ 551. 90 sq. 

090 ὀνόματα δίχα ῥήματος οὐχ 

ὁριστιχόν, ἀπαρέμφατον 

28,12.13 ἀναλύεται εἰς 
26,19 ef. 329,17. 
dv p. εὐθείας ἐστὶ πτώ- 

λόγον A 26,25 

Ae ΠΡῸΣ αὐ 

ψετοχήν A 

00,22 367,6 

τοῦ μέλει καὶ μεταμέλει A 334,9 

21 sq. 

Gews πλὴν 

πολλάκις χαὶ ῥήμασι χρῴμεϑα ἐν τοῖς ὑπο- 

χειμένοις ὅροις... καὶ γὰρ ταῦτα ὀνόματά 

εἰσι τῶν ὑ., διὸ χαὶ μετὰ ἄρϑρων λέγεται 
A 343,7. 9 

ῥησείδιον A 25,380 58,30 

A 30,25 42,35.36 64,11 250,21 
253,15 293,2 303,22 B 20,27 47,24 48.8 
$1,26 93,13 196,10 302,24 plur. A 158,1 
B 93,3 352,10 

ῥητορικός: συλλογισμοί A 

ὑητόν 
ι 

910,12 def. 473, 

τῶν τριῶν σχημά- 

10 

ἐνθυμήματα ibid. 28 

74, 13.14 157,5 
-- ee (ἀποδεῖξαι) B 265,20 

4.5 χαὶ ot 6. σ- διὰ 

τῶν δείχνυνται ibid.3 πίστεις B 5,6 7, 

ἐπιχείρησις B 5,13 

— ῥητοριχή A 8,9.15 B 

ῥήτωρ A 8.6 (opp. φιλόσοφοι) 11,5 33,11. 1 

61,25 χέχρηνται τῇ παραδειγματιχῇ πίστει 
μάλιστα A 34,20 60 ἐνθυμήματος ἀπο- 

A 480.20 διὰ 

παραδείγματος, 7) δι᾿ 

ef. b 

δεικνύουσι σημείου, ἤτοι 

ἐνθυμήματος A 482,3 

240,10 ἐπιτηδεύοντες πείϑειν μᾶλλον | ! 

ἢ τἀληϑῆ προβάλλεσ)αι B 7,5 

ptt TELY pass. 2 411,8 
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pic B 61,7 64,17 67,25 sq. 69,9 200,0 

por. τὰ ἐν fox καὶ ἀπορροῇ B 439.9 

ῥυϑμός Β 151,8 sq, 

ῥυΐσχεσθαι A 67,4 ν. σημεῖον 

ῥύσις στιγμῆς Β 60.394 σημείου B 123,28 

ῥυτιδοῦσϑαι (τὰ φύλλα) B 423,17 sq. 

bwvvovat. τοῦ σχήματος ἐρρωμένου A 3,04 

B 95,29 

B 15,1 
τοῦ φιλοσόφου ἡ λέξις A 303,32 

διὰ τὸ μὴ ἐρρῶσϑαι τὸ σχῆμα 

οὐχ ἔρρωται κατὰ τὴν ἔννοιαν 

ἐρρω- 
μένος: τοῦ σχήματος ἐ. ὄντος B 292,35 

χατὰ τὸ σχῆμα B 203,9 compar. (αἱ 

ὄψεις) Β 171,21 

Σαίρειν. τὸ σεσηρέναι τὰ χείλη A 341,20 

σανίς Β 279,8 

σάρξ Β 419,5 sq. ἐν μὲν σαρξὶ τὸ αἰσθητικόν 

A 15,35 

σαφήνεια B 416,0 τῶν λεγομένων A 841,4 

πρὸς σαφήνειαν A 46,7 διὰ τὴν o., εἰς 

σ. τῆς διδασχαλίάς A 187,23 352,18 ef. 
2 ζ 285,14 σαφηνείας ἕνεχεν, χάριν A 289,33 

352,9 389,20 B 230,11 

σαφηνίζειν τὴν λέξιν οὐ sim. 

B 121,4 365,14 
σαφηνισμός. πρὸς πλείονα σαφηνισμὸν τούτων 

B 337,19 
σαφής A 33,34 sq. superl. B 332,10 sq. 

διὰ τὸ σαφές A 183,27 189,23 τοῦ σαφοῦς 

ἕνεχεν τῆς διδασχαλίας A 353,12 

A 211,80 

πρὸς 

σαφῶς ἡ 904,28 

σαφία. οἱονεὶ σ. τις Β 332,8 

σείειν pass. ἡ γῆ Β 335,17 

τὸ σαφέστερον A 92,11 

σειρά. τὴν ἀφ᾽ ἑκάστου γένους καταγομένην 

σειράν Β 189,12 

σεισμός B 335,20 

σελήνη σφαιροειδής, spatptxy A 98,24 sq. 

252.20 358,9 B 28,9 31,18 sq. 49,3. ὃ 

‘97,26 98,2 168,26sq. 299,16 sq. 343,22 τὰ 

τετράγωνα τῆς σ. σχήματα Β 189,2 ὁρῶμεν 

αὐτὴν δὶς τοῦ μηνὸς μηνοειδῆ γινομένην, 

ὶς διχότομον, δὶς ἀμφίχυρτον, ἅπαξ παν- 
92 

ὃ 

σέληνον Β 31.292, 38 ἐπειδὰν ϑεασώμεϑα ἢ υ 

ἔχουσαν ἀμβλέα Β 591,28 γένεσις, αἱ 

ποιχίλαι αὐξήσεις καὶ μειώσεις B 421,52 

ὅσον 7 σ. τῆς γῆς ἀφέστηκε Β 300,28 ὑπο- 

δρομή B 21,2 330,18 οἵ. 26,5 sq. ἐπιπρόσ- 

ϑησις B 299,14 éx tod ἡλίου φωτίζεται 

Β 129,1 cf. 333,10 422,18 ot φωτισμοί 

I INDEX 

B 168,26 172,13 (vide has v.) py 

ἔχουσα olxeiov τὸ φῶς ἐμπίπτει εἰς τὸ 

σχίασμα τῆς γῆς --- ἐκλιμπάνει A 255,17 sq. 

B 299,15 saepe in exemplis, velut B 65, 

16 sq. 92,13 sq. 96,2sq. 110,21 sq. 167,23 

sq. 335,12sq. 343,7sq. 353,16 422,6 sq.35 

σεληνιαχός (ἔχλειψις) B 21,1 426,13 

σημαίνειν αὐτῷ A 147,12 B 231,21 al. 

τὸ σημαινόμενόν τινος A 35,30 60,29 61,3 

128,12 153,23 154,7 al. B 29,3. 4 32,11 

34,8 60,16 61,4.18 68,28 al. opp. 7 

φωνή A 16,11 sq. B 86,11 ὁ αὐτός, εἷς 

τῷ 6. A 148,21 Β 32,19 — σημᾶναι A 18, 

16 20.13 37,9.12 46,22 71,18. 21 72,18 

77,25 80,17 al. 
σημαντιχός τινος A 329,28 sq. 333,29 

B 141,18 373,22 φωνή A 11,23 25,11 

B 65,12 363,2 ὄνομα B 362,53. 34 

σημασία A 16,11 124,11 B 2,1 43,1 58,12 

127,13 141,27 155,12 ὡρισμένη, ἀόριστος 

A 98,27. 29 
σημεῖον geom. A 17,11 24,14 454,6.9 

B 9,13 sq. 34,16. 17 35,23. 24 60,25 

61,9 sq. 113,21. 38 sq. 120,20 151,8 

153,18 214,13 302,18 303,31 354,10 al. 

ἀμέγεϑες, ἀμερές B 36,12 120,21 καὶ 

αὐτῷ μονάδι τινὶ ὄντι Β 301,14 def. οὗ 

μέρος οὐδέν Β 344,23 τὰ μὲν σ. μόνως 

πέρατά φασιν οὐδαμῶς περατούμενα A 66, 

82 sq. ῥυϊσχόμενον τὸ σ. γεννᾷ τὴν γραμ- 

uny A 67,5 ef. B 123,28 ὃν λόγον ἔχει τὸ 

G. πρὸς THY γραμμήν, τοῦτον τὸν λόγον ἔχει 

ἡραμμὴ πρὸς ἐπιφάνειαν... οὔτε γὰρ τὸ 

σ. τῆς Ἰραμμῆς μέρος A 480,9sq. τὰ σ. 

πάντων ἁπλούστερα ὄντα χαὶ οἷον ἀρχοει- 

δέστερα ὅρους χαλοῦσι A 84,26  logice 

B 82,6 804.5.7 λυτόν, ἄλυτον Β 49,10 

169,7 dist. εἰχός A 480,21 sq. ὁμώνυμον 

6. i. 4. τὸ εἰκός A 481,1.2 def. ibid. 7 

εἰς δύο διαιρεῖται, εἰς εἰχὸς χαὶ τεχμήριον. - 

τὸ δὲ σ. τριχῶς νοοῦμεν ibid. 8.9 cf. 1 

482,20 483,12 54. 20 ἀποδειχνόναι ἐκ τοῦ 

σ. A 481,6 παρα- 

δείγματος opp. δι᾽ ἐνθυμήματος A 482,0 

σημειοῦσϑαι. σημείωσαι Β 290,9. σημειω- 

τέον 180,10. 190,4.5 273,24.25 276,13 

B 18,7 28,24 284,24 408,11 

σηπία Β 419,5 sq. 428,27 sq. 

σήπιον B 419,1 sq. 428,30 

σῆραγξ plur. (coni. κοιλώματα) Β 335,18 

σιαγών. tas σ. χινεῖν B 91,19. 20 

διὰ σημείου, ἤτοι 
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σίδηρος B 5,16. 19 12,25 sq. 

σίμβλος plur. B 434,25 

oupdag A QV1517 275,27 27 280,1. ὃ 
B 244,15 245,9 sq. 247,1 257,14 260, 
62% 4 defs-B 67:27 

σιμότης (Opp. γρυπότης) B 67,23. 30 245, 

13 sq. 256,21 def. Β 61,6. 1 64,17 
σιτίον plur. A 484,27 

σχαληνός (τρίγωνον) B 69,27 sq. 71,12. 26 

73,2 sq. 25 80,27 271,26 272,28 273,15 
277,11 al. 

σχέλος. διὰ σχελῶν χινεῖσϑαι B 84,24. 32 

geom. τοῦ διαβήτου B 128,10.11 logice 

τῆς διαιρέσεως .. τὸ λέγον A 69,13 

σχέπαρνον A 8,28 B 416,15 

σχέπη B 378,20. 21 

σχέψις B 221,25 περί τινος B 43,8 τὴν ox. 

ποιξῖσϑαι A 25,11 B 43,10 τινός A 291,26 

~ a x. ἐστί, γίνεται περί τινος A 154,8. 19 

1,3. 7 299,29 300,5 366,13 B 43,6 

339,90 ἐν σχέψει εἶναι A 275,18 τὸ προ- 

tw ~] 

χείμενον εἰς σχέψιν A 270,4 
σχιτά (τῆς σελήνης) B 92,13 sq. 167,28 168,16 

τῆς γῆς B 299,15 
σχιάζειν pass. B 309.8 
σχίασμα τῆς γῆς A 255,17. 18 
σκοπεῖν A 394,21 ἐπὶ πάντων Β 6.11 τὶ 

A 7,10 484,19 Β 193.19.14. 300,19 

seq. ὅτε A 414,22 6: inf. A 438,28 
αχόπει (ὡς, πῶς, ὅτι, μή) A 2,22 27,16 
94,26 128.9 243,382 244,90 253,14 
302,11 351,12 375,14 B 8,28 33,8 72,10 
133,30 390,5 τὰ ἑπόμενα B 418,30 σχο- 
πητέον A 324,14 480,17 σχεπτέον 
B 429,11 

σχόπιμος superl. αἰτία Β 980,1 

B 380,16 885,11 
σκοπός A 1,7 4,20 6,32 sq. 10,3 sq. 

45,16 310,21 387,6.11 B 137,26 138,5 
217,5.22 219,16 221,21 256,27 980,8 τῆς 
φύσεως B 380,8.9 sq. 

ibid. 31 881,14 

διήμαρτε tod σχοποῦ A 152,14 
ἔχειν ὁ. inf. A 23,20 σχοπός (ἐστι) ο. 
inf. A 1,11 2,35 267,21 317,13 Β 257,2 
Seq. πῶς ἔστιν ἀπόδειξις B 369,5 

σχυλάχιον B 33,23 

σχυτοτομεῖν B 5,15 

σκώληξ plur. B 434,12. 14 

μὴ σολοιχισμοῖς ὑποφέρεσϑαι 

τέλος 

τῆς προαιρέσεως 

τῆς τέχνης ibid. 8. 14 

σχοπὸν 

σολοικισμιός. 

A 333,24 

στερεός 519 

σοφία A 3369.19 1. ᾳ. ἡ πρώτη φιλοσοφία 
B 141,6 dist. νοῦς Β 332.5 sq. etymol. 
ibid. 8. 9. 23. 24 

GoptCectar διὰ παντός A 4,25 

σοφιστής B 101,9 cxonds τοῖς c. A 2,35 
τῷ φαντάσματι τῷ μεριχῷ ὡς καϑόλου 
χρῆται Α ὅ,26 ἡ τῶν σ. ἀπορία Β 15,27 
παραλογιζόμενοι B 231,16 ὅταν βουλώμεϑα 
τοὺς σ. συλλογίσασϑαί τι A 269,0 

σοφιστιχὸς συλλογισμός dist. ἀποδειχτιχός, 
διαλεχτιχός (ἀεὶ ψευδὴς wv) A 2,34 (ἐχ 
δόξης ψευδοῦς τὰς ἀρχὰς λαμβάνει) 3,16. 
11. sq. 4,8.11.16.22 5,13 B 2,3 sq. 5,6 
21,7 sq. 28 sq. τὸ δὲ τρίτον (σχῆμα) τῷ 
σ. ἔοιχεν A 86,10 sq. 
ὧν μάλιστα οἱ c. σ. A 280,24. 25 ef. 3,21 
B 30,3. 4 
παραλογισμοὺς ποιεῖσϑαι B 203,10 πρό- 
τασις A 21,24 ἐνοχλήσεις A 445,29 Β 9.8 
ἔλεγχοι ef. h. v. et 1. Arist. τὸν o. τρόπον 
B 21,8 78,4 — ἡ copter A 86,6 56. 
B 74,13 sq. — 

A 3,5 
A 280,23 
τὰς φωνὰς μεταβαίνοντος tod λόγου B 86, 
10.11 σοφιστιχώτερον ἐξηγεῖσϑαι ibid. 8.9 

σοφός Β 154,23. 24 
σπανίας A 153,12 B 183,9 184.31 
πάνιος A 61,23 153,14 σπανίως A 66,3 

114,20. 21 271,12 B 183,12 
σπέρμα B 280,20 376,9 τὸ 

ὀχάνου B 430.9 sq. 

σπερματιχός (ἀρχή) B 430,10 

σπεύδειν ὁ. inf. B 416,27 

σπιν ϑήρ (τῆς γνώσεως) B 214,25 

τὰ ὁμώνυμα, ἐξ 

σ. τὸ παρὰ τὸ σχῆμα τοὺς 

σοφιστιχῶς συλλογίζεσϑαι 
dist. ἀποδειχτιχῶς, διαλεχτιχῶς 

σ. ἀπὸ τῶν σημαινομένων ἐπὶ 

[9] 

ἄχρον τοῦ 

σπουδάζειν opp. παίζειν B 2.19 ec. inf. 
B 416,26.29 opp. δύνασϑαι A 332,13.14 
ὃ σπουδάζεται A 65,33 

“ σπουδαῖος. τῷ σπ. τὸ εὐδαιμονεῖν ἕπεται 
A 340,19 

ibid. 20 
σπουδή. τὴν πᾶσαν ox. περὶ τοῦ χατηγοριχοῦ 

τὸν σπ. οὐδεὶς βλάψαι δύναται 

συλλογισμοῦ ἐποιήσατο A 242.15 
στάϑμη B 2,26 

στάσις THY ὑπὸ τῆς αἰσϑήσεως φανέντων 

A 2,3 sq. opp. κίνησις ibid. 8 
, , > » στερεομετρία Opp. γεωμετρία B 102,11 

179,14. 15 302,5 sq. 

στερεός B 421,11 sq. τὰ τοῦ σώματος 

τὰ στ. Opp. τὰ ἐπίπεδα στερεά b 420.4 - 

103,11 179,15 274,28 B 10,1 102,12 
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275,2 στερεὸν στερεῷ πολλαπλασιάσαι 

B 104,30 τὰ ὅμοια στ. Β 105,1 

στέρησις τοῦ φωτός Β 812,9 sq. τοῦ ϑερμοῦ 

B 386,8 logice opp. ὕπαρξις A 44,23 

opp. ἕξις Β 290,7 sq. τὰ xa? ἕξιν χαὶ 

στ. (ἀντιχείμενα) opp. τὰ χατὰ τὰ ἐναντία, 

τὰ κατὰ χατάφασιν χαὶ ἀπόφασιν A 244,35 

ef. B 33,19 68,5 sq. 

τὸ ἃ στερητικόν B 93,18 τὸ 
στερη- 

στερητιχός. 

στ. i. 4. τὸ ἀποφατιχόν Β 204,4 

τιχῶς Β 68,14 

στιγμή geom. Β 59,27 269,11 392.29 ὡς 

πέρατα apepets εἰσι χαὶ ἀδιαίρετοι B 390, 

20 sq. 391,8 sq. ῥύσις στιγμῆς B 60,24 

στίλβειν B 170,24 sq. 

στιλπνότης B 171,20. 25. 26 

στίχος B 156,13 sq. 157,12 ἀἄρρυϑμος, 

χαχόρρυϑμος B 151,10. 18 153,19 

στοιχεῖον. TA τέσσαρα στ. (THY σωμάτων) 

A 5,18 273,4 B 25,20 .84.24 146,17 sq. 

238,26 267,6 316,34 387,9 
zat γενητά B 135,11. 12 ta ἀπλᾶ στοι- 

χαὶ ἀγένητα 

χείων ἐπέχοντα λόγον ἣ στοιχεῖα ὄντα A 

14,15 
τῶν ἐν ἀ. ἀποδειχνυμένων Β 900,91 gramm. 

A 24,13.17 τὰ etzocttéssapa Β 316, 

33 opp. ὅροι A 46,30 75,11 ε 

i. 4. ὅροι B 50,23 cf. A 241,5. 6 

ἀντὶ προτάσεων παραλαμβάνειν B 51.1.9 cf. 

80,29.234 295,24 χαϑολιχῶς τε χαὶ ἀύλως 

detavovae ἃ 46,51 ef. 381,11 

990,9 opp. ἐπὶ τῶν ἔργων, τῶν πραγμάτων 

Β 395,2 397,6 430,15 ént 

γυμνάσαι tov λόγον B 50,22. ἐπ 

ἀστρονομίας opp. ἀρχαὶ zat αἴτια 

902,1 sq. 

τὰ στ. 

ἐπὶ τῶν στ. 

μόνων στ. 

> αὐτῶν 

Ψιλῶν τῶν στ. αὐτὸ ἐχϑησόμεϑα A 282,24 

στοιχείων ἔχϑεσις A 60,16 959.9 sq. παρα- 

A 285,16 ἐκ 
Ξ \ , 5 

τῆς φύσεως τῶν στ. τὴν τάξιν τοῦ πρώτου 

δειγμάτων τῶν διὰ τῶν στ. 

σχήματος ne δηλῶν A 74,5. 6 ef. 88,19 

122,23. 24 258,18. τὰ στ. 

270,15 

Gtotyos. za" ἕνα καὶ tov αὐτὸν ot. A 812,2 

383,16. 19 384,21 
τόμα τῆς γαστρός B 378,10. 11 sq. 

ἀμείβειν B 

στόμαχος 1.4. τὸ στόμα τῆς γαστρός Β 518,11 

τὸν λεγόμενον στ. Β 417,12 

ὁτοχάξεσϑαι τῆς ὑγείας Β 381,2 τὶ A 318, 

5 τ νοσοῦντα εἴτε .. εἴτε B 385,18 sq. 

2 333,15. 17 

στοχαστικχός (τέχναι) expl. B 

στρατιώτης A 8,2 

385,15. 23 

I INDEX 

στρέφεσϑαι πρὸς ἡμᾶς B 810,9 περί τι 

Β 157,4 
στρογγύλος (dist. ὀξύρυγχος) χαρακτήρ A 

5,10 

συγγένεια logice A 87,7 κατὰ συγγένειαν 

A 101,15 μηδεμίαν ἔχειν o. Β 303,18 

συγγενής logice B 158,31 προτάσεις B314,1 

τοῖς προβλήμασιν ibid. 11 ἀρχαί Β 521,1 

sq. compar. (coni. ἐγγύτερον) A 87,2 88,33 

συγγιν ὥσκχειν. συνεγνωσμένοις ἡμῖν (coni. 

δήλοις) Β 820,2 

sbyypappa A 1 ὃ: τ 6,18 374,2 B 1,6 

157,16 

συγκαταριϑμεῖν pass. ἐν τοῖς οὖσι B 359.20 

360,20 

συγχατατάσσειν. τὸ Ev τοῖς πολλοῖς συγ- 

χατατεταγμένον᾽ εἶδος Β 133,24 

συγχατατίϑεσϑθαί τινι (opp. ἀπειπεῖν) 

23,12 B 128,1 

συγχατήγορος coni. σύμψηφος A 33,19 

cuyzetodat éx A 14,16 sq. 18,16 22,10 

190,10 B 1,15.18 48,10 55,13 sq. 62,20 
233.7 343,16 349.6 al. 
345,18 

συγκρίνειν τί τινι Β 291,1 πρός te B 297,16 

411.9 
συγκριτιχός ὄψεως B 356,13 — σ. πρόβλημα 

B 39,2 

συγχροτεῖν πόλεμον zat ἐναντίων B 436,24 

ὑπὸ πλευρῶν B 

συγχεῖν τὴν διάλεξιν B 416,27 συγχεχυμένως 

B 378,17 379,33 

συγχωρεῖν τινι A 2602.8 460,17 B 39,19. 26 

60,4 sq. 141,12 143,26 τὶ A 460,25 
pass. B 5.21 seq. ὅτι, inf. A 451,27 sq. al. 

9 OF 
τὸ Β παντὶ τῷ [᾿ ἀντιστρέψον A 453,25 

συγχώρησις. κατὰ σ. 

βάνειν A 399,21 

συζυγία logice i. q. 

ἀσυλλόγιστος, ἀσύστατος, συλλογιστική A 

94.2.1 40,35 41,15.22. 28 sq. 68,9 sq. 32 

111,2.24 112,19sq. 318,21 al. B 315,4sq. 

πόσαι γίνονται σ. zxad’ ἕχαστον σχῆμα ἐχ 

χαὶ ὁμολογίαν Aap.- 

B 189,13 συστοιχία 

τῶν συμπλοχῶν τῶν προτάσεων ... τριά- 
zovta χαὶ ἕξ A 68,9 sq. ποῖαι Le εἰσιν 

ἐξ αὐτῶν αἱ συλλογιστιχαὶ xa? ἕχαστον 

exaue 6. χαὶ ποῖαι ἀσυλλόγιστοι A 69, 

ol sq. 

συχὴ Β 480,2 

συλλαβή plur. (dist. στοιχεῖα) A 24,17 

συλλαμβάνειν ἐν αὑτῷ A 18,2 

25,12 

5 pass. ὁμοῦ 

B 430,27 τῷ γένει, tats διαφοραῖς Β 409, 
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15.22 4123.4 τὰ ἐν τῷ ὁρισμῷ συλλη- 

φϑέντα οὐσιώδη B 409,19 

συλλογὴ λόγων (coni. ἕνωσις) A 2,14 sq. 

64,12. 13 

συλλογίζεσϑαι. ὁ μὲν νοῦς καὶ ἡ αἴσϑησις 

οὐ συλλογίζονται... ἀλλ᾽ οὐδὲ ἡ φαντασία 

συλλογίζεται... λείπεται οὖν ἣ δόξα χαὶ 

ἣ διάνοια... δῆλον ὡς οὐδὲ αὕτη (scil. 
ἡ δόξα) συλλογίζεται. λείπεται ἄρα τῶν 

γνωστιχῶν τῆς Ψυχῆς μορίων μόνην τὴν 

διάνοιαν συλλογίζεσθαι A 1.20 sq. ef. 4.4 

30,27 32,16 sq. πόϑεν ἡ ψυχὴ εἰς ἔννοιαν 

ἦλϑε τοῦ συλλογίζεσθαι A 30,26 31,30sq. 

συλλογίσασϑαι μηδενὸς ὁμολογουμένου λη- 

φϑέντος ἀμήχανον A 2,13 ὧν (λόγων) 

δεῖ τὴν συλλογὴν χαὶ οἷον ἕνωσιν τὸν 

συλλογιζόμενον ποιεῖσθαι A 2.16.17 μόνος 

6 συλλογιζόμενος ὁμολογεῖ τε χαὶ τίϑεται 

A 33,6 ἐπ᾽ εὐϑείας (opp. δι᾿ ἀδυνάτου) 

A 37,21 

ρήματα B 183.9 τῶν διαφορῶν ἑκάστην 
͵ ' 

συλλογίζεσθαι τὰ οἰχεῖα tew- 

ibid. 21 Wevdy A 3,2 ἐκ τῶν ὑστέρων 

τὰ πρότερα A 3D,23 ἐκ τῶν αἰτιατῶν τὰ 

ἴτια ibid. 28 οὐδεὶς τὰ σπάνια χαὶ οὕτως 

παράδοξα συλλογίζεται A 61,23 περί τινος 

A 28,32 407,26 Β 184,8 περὶ ὧν ὅλως 

πεφύχαμεν συλλογίζεσθαι A 270,21.22 περὶ 

τῶν xa Exacta οὐδεὶς 

271,14 σοφιστικῶς A 3.5 

251,15.23 sq. τοὺς ὄντως συλλογιζομένους 

συλλογίζεται 

χατηγοριχῶς A 

zat ἐπιστημονικῶς A 305,15 ἀληϑῶς opp. 

ἀποδειχτικῶς B 96.24.25 διὰ παραδειγ- 

μάτων A 475,16 ec. inf. A 450,19. 20 

᾿συλλογιστόν opp. συλλογισμός A 31,9 sq. 

240,32 B 341,22 

συλλογισμός. τὸ τῆς προτάσεως καὶ τοῦ 

(ὄνομα) εὑρεϑῆναι καὶ παρὰ τῶν πρὸ 

αὐτοῦ (ἔοιχεν) Α 25,1 πειρῶνταί τινες χατα- 

σχευάζειν ὅτι οὐδὲ ἔστιν ὅλως σ. A 30,29 sq. 

πραγματεία, λόγος περὶ τῶν σ. A 5,23 44, 

90. 33 59,24 71,381 Β 1,9 τὸν ἀκριβῆ τοῦ 

σ. ρον A 2,15 τί ἐστι. co. expl. A 32, 

20 sq. γνῶσίς tic ἐστιν A 1,15 «κίνησίς 

ἐστιν ἀφ᾽ ἑτέρου εἰς dea i 2,5 οἱονεὶ 

συλλογή τινων λόγων A 2,14 64,12.13 

σύνϑεσίς ἐστι xal συναγωγὴ πλειόνων 

λόγων A 5,21 ef. ibid. 

τῷ G. δοϑηῆναί τινας λόγους A 2,15. 16 

δεῖ πάντως ἐν 

ἀδύνατον σ. γενέσθαι μὴ δοϑέντων τινῶν 

ὁμολογουμένων ἀσυλλογίστων A 4.8 cf. 

31,17 sq. οἱ πρῶτοι σ. ἐκ τούτων (scil. 

συλληγισμός 52f 

τῶν χοινῶν ἐννοιῶν) A 31,29 ef. B 269, 

12.26 66. οὐ πάντως ἐξ αἰτιῶν περαίνεται 

A 35,18 ἐν τοῖς σ. ὡρισμένα δεῖ τὰ 

συμπεράσματα συνάγεσ)αι A 55,25 56,3 

ef. 69,384 πᾶς 6. ἣ τὸ ἔστιν ἣ TO οὐκ 

ἔστι δείκνυσιν A 243,12 οἵ. 244,1 sq. 

1.9 ἐν τῷ σ. δεῖ προλαμβάνειν τὰ 

ὕστερα B 388.9 sq. οὐ κατὰ τὸν χρόνον 

γίνεται ἀλλὰ κατὰ τὰ πράγματα B 394.8 

πᾶς σ. ἐκ τριῶν ὕρων σύγχειται A 64,27 

οἵ, 286,5 sq. B 53,6 429.ὃ 

μερικώτερός ἐστι τοῦ 

ἐν τοῖς χυρίως 

σ. ὁ μέσος ὅρος ... 

μείζονος ὅρου A 309,18 ἀνάγχη tov σ. τοὐ- 

λάχιστον ἐκ δύο προτάσεων εἶναι ἡ 64,15 sq. 

68,18 241,12 ef. 35,36 sq. B 53,6 298,9.4 

ἐκ τῆς διαφόρου συνθέσεως τῶν προ- 

τάσεων οἱ o. Ἱεννῶνται A 61,12 δεῖ τοὺς 

G. διὰ τὰς προτάσεις συνάγειν τὰ GUULTE- 

ράσματα A 73,29 cf. ibid. 18—20 

B 22,22 29,24 39,8 349,17 sq. dist. 

ἀναγκαῖον A 320.31 sq. 322.7 sq. 323,20sq. 

323, ἀληϑοῦς ὄντος tod συναχϑέντος, 

od μὴν κατὰ συλλογισυὸν συναχϑέντος 

A 324,29 οὐχ ἂν γένοιτο σ. δίχα “χκαϑο- 

λιχῆς προτάσεως A 254,22 οὐχ οἷόν τε σ. 

γενέσϑαι ἄνευ καταφατιχῆς προτάσεως B 

227,17 ὕλη τῶν σ. αἱ προτάσεις A 270,20 

388,4 εἴδη τῶν σ. τὰ συμπεράσματα 

A 210,11 i. 4. τὸ συμπέρασμα A 214,22 

475.4 opp. συμπέρασμα A 256,30 

opp. συλλογιστόν A 31,9 sq. 240,31 B 

341,21.22 ἡ εἰς τὰ οἰχεῖα εἴδη τῶν 

σ. ἀναγωγή A 5,19 ἀναδραμεῖν εἰς τὰς 

ἀρχὰς τῶν o. A 888,1. πᾶς σ. ἐξ ἀνα- 

λύσεως εὑρίσκεται ἔχων τὸ οἰχεῖον σχῆμα 

A 5,80 οἱ o. ἀνάλογον ἔχοντες τοῖς 

σχήμασιν ... σχήματα ἐχλήϑησαν A 190,1 

6 ἁπλῶς (xat χαϑόλου) σ. A 1,12 4,20 

6.11 6,4 10,111.13 23,20 sq. 35,3 

opp. tov τοιόνδε 6. A 4,30. 31 sq. opp. ὁ 

ἀποδειχτικός 6 1,14 sq. 59,7 365,26 

ὁ τοῦδε πρὸς τόδε σ. A 249,80-sq. πολλὰ 

συλλογισμῶν εἴδη Δ 1.10 πόσα ἐστὶ συλλο- 

γισμῶν εἴδη 1014. 14 54. τὰ τρία εἴδη τῶν 

σ. A 39,28 sq. ἀποδεικχτιχός, διαλεχτιχός, 

σοφιστιχός A 2,20 sq. 4,7 sq. B 2,1 sq. 

cf. 5.5.6 21,9 sq. τρεῖς εἰσι τῶν σ. at δια- 

φοραί A 5,4 ἀνάγκη πάντα 6. ἢ ἀναγχαῖον 

ἢ ὑπάρχοντα ἣ ἐνδεχόμενον εἶναι A 161,24 

τοῦ avayzatov, τοῦ ὑπάρχοντος A 121,35 

anhot opp. μιχτοί A 190,25 206,2 270, 
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18.19 τῶν σ. οἱ μὲν ἁπλοῖ εἰσιν. οἱ δὲ σύν- 

ϑετοι 83.19.90 54. (v. σύνθετος) ἀδύνατον 

γενέσϑα: σ.. ὑποϑετικόν τε καὶ κατηγορικόν, 

εἰ μὴ OL ἑνὸς τῶν τριῶν τούτων σχημάτων 

A 240,29 sq. ἡμῖν 

ὑποϑετιχῶν σ. ἀναφαίνονται A 242,23 sq. 

ἐπιστημονιχός Β 8,1 21,9 ἀληϑής opp. 

ἐξ ἀληϑῶν Β 24,1 opp. ἀποδειχτιχός 

B 84,22, 38 sq. τῶν φιλοσόφων Β 6,25 

B 908.8 sq. 201.8 sq. 211.9. 

10 sq. dist. ἐπαγωγή A 419.9 sq. 474,15 

6 δι᾿ ἐπαγωγῆς σ. A 474,7 

πόσοι τρόποι . - 

τῆς ἀπάτης 

Butd ῥητο- 

ριχοί, ἐπαγωγιχοί, παραδειγματικοί ἃ 419, 

ὃ 54. ἀντιστροφὴ -συλλογισμῶν, ἐν συλλο- 

γισμοῖς A 40,10 sq. 439,1 sq. 491,11 sq. 

διὰ συλλογισμῶν εὑρίσκειν A 3,29 σ. ὁ 

λέγων Β 44,28. 
συλλογιστικός: σχῆμα A 3,33 53,10 323 

26al. B 24,3.4 162,4 203,7 207,18 210,10 

A 1,30 61,24 95,33 170,14 292,8 

310,9 B 334,24. 25 355, 
ἀγωγή A 204,1 

ἕξι: A 

μέϑοδος 

307,33 309,17 

11 ἐπιστήμη Β 2 

321,9 B 331,53 

Daren 

δεῖξις B 30,8 

315,14 ἐνέργεια opp. νοερά B 286,9.10 

ὅροι A 241,6 λόγοι A 152,2 ἐρώτημα 

expl. Β 148,4 

πλοκαί (ἐν ἑκάστῳ σχήματι) A 67,16 sq. sv- 

Opp. ἀσυλλόγιστος: sup- 

ζυγίαι ἐν τῷ πρώτῳ, δευτέρῳ, τρίτῳ σχήματι 

15,9 sq. 112,2sq.al. B315,4 sq. 

προτάσεις A 168,7 τρύπος A 73,21 78, 

10. 20 al. — συλλογιστιχή A 309,13 — συλλο- 

γιστικῶς (coni. ἀποδειχτιχῶς) A 6,16 320, 

22.23 συμπλέκειν, πλέχειν A 321,3 822,0 

A 70,23 sq. § 

συνάπτειν B 1 B 51:9 15$,23.24 ἐρωτᾶν ᾽ > ρ 

B 145,19 ἀποδεικνύειν B 408,12 χεῖσϑαι 

(τοὺς ὅρους) A 325,0 sq. ἀχολουϑεῖν A 
29 821,12 sq. συνάγεσθαι A 417,25 opp. 

τὴ 
διὰ τὴν ὕλην. αὐτήν A 829,5 

συ ΠΕ πε ἢ ὁ. inf. A 280,25 logice A 75,19 

88,13. 15 121,19 149,19 150,9 174,11 
192,24 197,18 ; τινί B 72,28 

300, 11.21 928,1 συμβεβηκός expl. B 241, 

opp. οὐσία A 25,16 sq. B 348,23 

ὅπερ τοῦ ὑποχειμένου ἀπογίνεσϑαι δύναται, 

992,0 sq. al. 

ὃ sq. 

οἷα τὰ συμβεβηκότα A 99,13 τὰ σ. τὰ 

χαραχτηρίζοντα ἑκάστην οὐσίαν A 167, 

18.19 χαὶ τοῖς 

βεβηκόσιν A 271,31 ef. 107,26 

χαϑόλου χαὶ τοῖς συρμ- 

τῶν ἐπου- 

σιωδῶν τὰ μὲν ἴδια τὰ δὲ σ. A 276,13 sq. 

σ. ἀχώριστα Β 63,11 sq. 84,28 98,29 sq. 

οὐσίαν συμ.- συμβεβηχότος, συμβεβηχὸς 

I INDEX 

βεβηκότος χατηγορεῖν B 244,14 sq. 252, 

ὃ. 6 sq. οἵ. A 272,10 < 

za? αὑτὸ ὑποστῆναι, 

οὐδὲν τῶν σ. 

ὑποκείμενον ἑτέρῳ 

τινὶ γενέσϑαι δύναται ᾿ 246,29 sq. 252, 

17. 23 
οὐσίας οὐ μέντοι χαὶ κεχωρισμένα αὐτῆς 

Β 278,9.10 ef. 63,25 sq. χατὰ σύμβε- 

βηχὸς κατηγορεῖσϑαι A 271,27 sq. dist. 

expl. 272,13 sq. 

τὰ σ. ἕτερα μὲν εἶναί φαμεν τῆς 

22 παρὰ φύσιν ibid. 3d sq. 
ef. 280,24 xatd σ. ὑπάρχοντα (coni. 

ἐπουσιώδη, opp. κατ᾽ οὐσίαν) A 313,7 

(dist. τὰ ἴδια) 914,0 

συμβάλλειν med. A 10,18. 29 / 4 

πρὸς, εἰς 

44.29.80 55,24 165,1 445,21 B 34,11 
58,2 64,14 65,10. 15 sq. 70,16 191,8 
352,12 al. οὐδέν A 23,23 293,8.9 445,18 

τὶ B 288,21 364,12 

συμβιβάζειν τὰ ῥητά B 352,10 

B 408,24 pass. B 352,9 

συμιβολιχῶς σημαίνειν B 301,27 

σύμβολον A 412,8. 22 

συμμεταβάλλειν pass. 

825,16. 17 

συμμετρία τῶν (τεσσάρων) χυμῶν B 25,22 

τὸν λόγον 

τινί A 484,3.0 Β 

379,2 τῶν βαρέων χαὶ ὀξέων φϑόγγων 

Β 514,1 
zat τῶν ὑγρῶν καὶ τῶν ξηρῶν B 376,6 

πρὸς συμμετρίαν ἔλθῃ B 420,19 

σύμμετρος A 245.2 sq. 307,27sq. 918,2656. 

399,10 sq. B 26,26 sq. 138,2.3 140,18. 

(ἐν peyétert) 20 144,3 316,6 329,15 -v 

ἀσύμμετρος 

συμμιγής (τῷ ἀνειδέῳ) B 242,6 

σύμμικτος. ἐν τοῖς σ. θεωρήμασι B 179,11 

τῶν ϑερμῶν zat τῶν ψυχρῶν 

265,7 

συμμύστης B 333,16 

συμπεραίνειν. συμπεραίνων τὰ εἰρημένα 

A 117,27 sim. 199,59. 204.10  logice 

A 173,27 177,4 252,34 253,3 302,16.17 

τὶ A 64,24 86,7 241,380 257,1 259,14 

310,31 B 8,5 56,29 135,16 293,24 πρός 

tt A 265,20 266,32 sq. pass. A 183, 

11. 12 248,26 257,9 B 129,18 286,2 

med. τὰ προβληϑέντα et sim. A 10,24 

145,31 B 254,2 277,10 298,28 320,19 

logice B 136,12. 13 167,1 τὶ A 11,33 

369,5 B 66,17 132,31 

συμπέρασμια εἶδος τῶν συλλογισμῶν A 6,12 

270,17 B 376,29 οὗ ἔἕνεχα A 33,32 

exp]. A 11,26sq. 22,6sq. 242,27sq. B 30,1 

ef. 5,22 91,1. 2 96,2sq. 121,7 sq. opp. 



VERBORUM 

συλλογισμός A 256,30 ef. 475,3.4 opp. 

τὸ πρόβλημα Β 336,7sq. ef. 128,25 opp. 

τὸ πρᾶγμα Β 894,0 sq. οὐ πάντως τὰ ἐν 

ταῖς προτάσεσι σημαινόμενα αἴτιζ ἐστι ie 

τοῦ συμπεράσματος σημαινομένων A 39,3 

ὡρισμένων 

συνάγεται καὶ τὸ σ., ἀορίστων δὲ ἀόριστον 

οὐσῶν τῶν Tp. ὡρισμένον 

A 80,3 ἐπὶ πάντων τῶν σχημάτων τῇ 

χείρονι τῶν προτάσεων ἕπεται τὸ σ. 

A 71,14 B 56,9 290,3 ἀδύνατον ἐχ 

Ἱενέσῆαι B 376,24 
ζ ΟῚ 21,13 

τινὸς πρός τι 

μιᾶς προτάσεως σ. 

αἴτια τοῦ σ. Opp. πιϑανὰ τεχμήρια B 

σ. διανοίας A 2,11 ef. 3,28 

A 266,7 sq. 

λαμβάνειν B 52,18.19 

39 428,12 

συμπ Sala τινί A 339,15.16 pass. 

A 279,32.33 ἔν τινι A 384,31 

συμπέττειν τὰ βρώματα B 417,14 

συμπίπτειν geom. Β 36,3 76,10.15 100,12 

124,25 129,15 151,2.16 155,13 sq. al. 

συμπλέχειν B 274,15 τὰ συμπεράσματα 

A 3,29 τὰ ἀξιώματα Β 48,15 

τάσεις A 67,14 147,16 170,14 

Ws ἐν συμπεράσματι Tapa- 

σ. τὸ λέγον A 107, 

τὰς προ- 

241.16 

330,10 συλλογιστικῶς, ἀσυλλογίστως A 

cal 3) F BN 151.9:9. 159:8 a διαφοραὶ 

τοιῶσδε συμπλεχόμεναι A 312,27 τὸν 

συλλογισμόν A 331,23 ene ὑπο- 

ϑετιχῶς B 82,33 83,5 τοὺς τρεῖς ὅρους 

A 336,15 ὑγιῶς B 162,11 κατὰ γενιχὴν 

πτῶσιν et sim. A 335,14 990.4 338,5.13 

340,28 342,22 τινί A 3,38. 89 3,2. 4 sq. 

16,21 40,25 80,18 146,21.26 147,9 

282,30. 33 340,17. 18 al. a 2,30 316.4 

πρὸς tt A 237,16 B 227 μετά τινος 

A 808.24,80.511.9 ΜΠ κά ον χατη- 

γορίαι (Opp. A 343,26 sq. 

B 251,26 275,19 

κατηγορεῖσθαι opp. ἰδίᾳ B 344,5. 12 

anh αἵ)! expl. 

συμπεπλεγμένως 5 

συμπληροῦν τὴν πρότασιν B 136,8 pass. 

(ὑπῦ, ἐκ) A 67,3.9 B 239,21 geom. 

103,19 104.4 
συμπλήρωσις (ἡμέρας) Β 388,9 

τῆς οὐσίας Β 60,29 299,18. 16 

συμπληρωτιχός B 373,17 

397,15 

συμπλοκὴ (τῆς δόξης) πρὸς τὴν φαντασίαν 

Α 8,18 

τῆς χατὰ τὰς πτώσεις τῶν ὅρων σ. ἃ 

343,14 τῶν προτάσεων A 67,16 68,10 sq. 

75,28 113,15. 18 156,14 298,13 329,15 

Β 162,9. 10 315,9 376,30 396,33. 34 

ὕλης καὶ εἴδους B 267,5 περὶ 

συναιρεῖν 523 

ἀληϑεύειν διὰ τὴν συμπλοχὴν τῶν προτά- 

dewy opp. διὰ τὴν ὕλην A 940,30 συλλο- 

ἀσυλλόγιστοι A 67,16 298,13 

352,5 al. B 151,21 190,26 τοῦ συλλο- 

γισμοῦ A 310,21 ὑποϑετιχή B 83,8 

ἀποφατιχή A 245,24 246,6 

φάσεως ibid 14. 

γιστιχαί, 

μετὰ συμ- 

πλοχῆς ἀπο 

συ ΠΕΡ σΕρ ΕΟ ὐ ΑἹ logice B 227,22 

συμπτύσσειν. ὁρισμὸς συνεπτυγμένος B 377,19 

73,27 sq. 78,3 

26 80,21 sq. 272,20 sq 

231,11 τὰ τῷ ἡλίῳ ἴδια 

σύμπτωμα logice B 21,3 

17 sq. 79,8 sq. 

276,59. 23 277,1 

συμβαίνοντα o. Β 72,28 ἀπό τινων σ. 

τεχμαιρομένη B 299,18. 19 

συμφέρειν εἰς A 280,25.27 347 330 ef, 

471,9(2) τὸ συμφέρον A 264,22. 22 

συμφϑείρειν pass. τοῖς σώμασιν B 327,1.2 

συμφύεσθαι perf. πᾶσι B 127,22 sq. 129,27 

σύμφυτος B 433,13, 28 sq. 

συμφωνεῖν τινι A 243.5 

συμφωνία τῶν φϑόγγων τῶν ὀξέων zat τῶν 

βαρέων B 308,28 

σύμφωνος ἁρμονία, λόγος B 117,19sq. 1 

I1sq. 180,8.9 sq. τινί A 318,19 B τὸ 

συμΨψεύδεσθϑαι A 379,1.2 

σύμψηφος (coni. συγχατηγύρους) A 33,19 

συνάγειν contrahere B 182,23. (coni. axov- 

hodv) 27 

χατὰ μέρος ὑπὸ τοῦ "A. ἀποδειχνύμενα (ef. 

18 95 
ple 

colligere συνάγοντας ἤδη τὰ 

Add. et Corr.) A 69,386 Β 66,15 χατὰ 

τάξιν B 157,15 “εἰς ἕν. B 311,21 τοὺς 

ἄκρους (opp. 6ustavat) A 256,16 339,7. 8 

B 30,9 τὸν ἐλάττονα ὅρον πρὸς τὸν μείζονα 

A 112,21 i. 4ᾳ. συλλογίζεσθαι A 3,32 saepe 

B 51,16 55,27 58,14 al. ἐξ ἀνάγχης opp. 

διὰ τῶν χειμένων A 36,12 ἀληϑοῦς 

ὄντος τοῦ συναχϑέντος, οὐ μὴν κατὰ συλλο- 

γισμὸν συναχϑέντος A 324,29 ἔλεγχον 

συναγαγεῖν A 402.8 — συνάξαι A 177,27 

397,14.15 402,26 407,30 423,23 425,8 sq. 

460,14 461,225 29.30 479,27. 30 ΒΕ ὃ 

400,0 485,26 

συναγω γή (coni. 

A 5,22 
Seen ate τῶν ΤΟΣ ὅρων Β 92,92 898 

278,23 ee 

58,20 

σύνδεσις) πλειόνων λόγων 

συνάδειν τινί A 373,22 Β 

308,22 ἢ. 

συναϑροίζειν 

455,20 

συναιρεῖν τὸ 

εἰπεῖν A 54,15 om. 

pass. B 183,28 (μνῆμαι) 

συνελόντι 152,11 

εἰπεῖν A 285,5 

ὅλον Β 



524 συναισϑάνεσϑαι 

συναισθάνεσθαι A 184,26 B 51,15 τοῦ 

συμπεράσματος A 262,8 

συναχτιχὸς τοῦ συλλογισμοῦ A 98,15. at 

(προσεχῶς) τοῦ συμπεράσματος σ. (προτά- 

σεις) A 81.15.16 Β 91,26 162,30 168,6 

συναληϑεύειν A 42.19.20. 28 80,34. 25 

(coni. ἰσοδυναμεῖ) 83,12 84,231 149,4.9 

sq. 180,19 365,7 367,22 sq. 373,7 sq. 
426,24 428,13 445,38 B 127,15 135,9 

136,21 sq. 139,8 140,5 sq. 141,2 144,12 

328,9 al. 
συναμφότερος. τὸ 5. A 18,6 B 109,18 sq. 

σφέρειν) A 14,30 sq. 

78,17 sq. 80,22 

321,6 B 80,24 

συναναιρεῖν (Opp. Guvet 

16,22 1672 "sq" 8 

τινί A 76,3.4 167,6 sq. 

29728 

συνανατέλλειν astron. (τοῖς νοτίοις) B 180, 

21 

συναναφαίνειν pass. B 366,30 368,21. 22 

sq. 370,1 τινί A 43,24 319,14 

συναποδειχνύναι B 359,22 pass. B 110,2 

A 30,10 360,11. 12 

συνάπτειν. ἵν᾽ ἡ οὕτω συνημμένον Β 163,29 

ἐν τούτοις τούτῳ B 

τοὺς ὅρους A 64,29 τοὺς ἄχρους A 380.9 

309,18. 21 312,17 τὰς προτάσεις A 262,14 

τί τινι B 430,9 gramm. A 329,34 logice 

ταύτῃ τὸ συμπέρασμα B 55,26 ταῦτα ἀλλή- 

242.34 243, i τὸν μείζονα ὅρον τῷ 

80,94. 113,13 124,15 

B 30,12 

EAUTODS 

λοις A 2 

ἐλάττον! et sim. 

473,10. 11.18 ἐξ 12 475,26 

συλλογιστικῶς B 158,23 πρὸς 

A 458,9 συνημμέναι εἰσὶν at προτάσεις 

πρός τε. τὸ ἀϑάνατον xai τὴν Ψυχήν 

A 250,17 intr. πρός τὶ 241,19 249, 

27.29 250,2.4.27 458,38 ct A 392;6 

συνημμένον expl. A 242,26 sq. dist. 7 

μετάληψις, ἢ ΡΠ A 202,5 sq. 302, 

28.31 358,2 sq. . B 43,18. 24 83,11 

84,8 

συναριϑμιεῖν τι ταῖς οὐσίαις B 338,30 pass. 

τοῖς οὖσι B 366,52 

συναύξειν pass. τινί Β 911,8. 20 

συνδεῖν τοὺς ὅρους A 26,26 τὰ ἀἄχρα (opp. 

διίστησιν) A 92,11 64,25 300,1 B ὁ0,15.20 

ὅταν συνδέωνται of μέσοι ὅροι A 458,13 

τὰς προτάσεις B 376,27 

σύνδεσμος. εἷς λόγος τῷ σ. B 373,9. 10 

gramm. A 25,4 189,11 456,17 B 252,12 

διχζευχτιχός, 

18:28 945:9 

9.11.1. 

παραδιαζευχ τιχός A 

αἰτιολογυκός 

I INDEX 

συνδιαλέγεσθϑαι A 278,7 

συνεγγίζειν τῷ avayzaty A 126,15 154,10 

συνεισάγειν logice B 44,19 133,27 393, 

15.16 424,4 

συνεισφέρειν (opp. 

81 sq. 16,23 84,2 
συνεχδοχή. “ata συνεχδοχήν Β 157,10 

τινος (προτάσει) A 318,30 

συναναιρεῖν) A 14,90. 

συνεχτιχός 

superl. A 263,4.9 519,2. 4 

συνελέγχειν pass. A 357,293.24 τοί B 

224,30 

συνεξαλλάττειν pass. tet B 386,39 sq. 

Ἐσυνεξισάζειν B 430,29 

συνέπεσθαι ἀλλήλοις B 308,22(?) 395,12 

συνεπινοεῖν χατὰ παράλειψιν B 52,24 pass. 

A 38,17 B 52,20 136,8 
συνεπιφέρειν logice ἑαυτῷ A 389,22 

συνέρχεσϑαι εἰς γάμον A 321,30 τούτῳ 

εἰς βοήϑειαν B 436,27 

συνέχεια opp. τὸ διωρισμένον A 15,28 τοῦ 

λόγου B 884.4. κατὰ συνέχειαν A 200,16 

264,18 B 160,10. 11 219,50 230,25. 30 

231,4 254,4 261,2 909,8 392,33 

συνεχής coni. ἀδιάχοπος Β 387,30 opp. 

σύστοιχος B 305,14 opp. διῃρημένος B 

opp. ἐφεξῆς B 391,27. 28 392, 

15. 31 sq. τοῦ A 264,183.14 412,30 

456,10 B 305,12 390,28.29 to sc. B 

187,20 sq. 188,18 sq. 302,14 393,2 def. 

B 390,20. 22 εἶδος τοῦ ποσοῦ B 303,26 

A 15,17 ἐπ᾽. ἄπειρον διαιρετόν B 225, 

27 sq. 393,34 ef. 219,27 258,21 394,5 

opp. διωρισμένον A 15,17. 26.27 B 304, 

2.8 314,5 320,14 321,13 

nav εὐϑεῖαν χεῖνται ot ὅροι Β 374,23 

συνεχίζειν Β 390,17 pass. ibid. 14. 15 sq. 

τινί ibid. 19 (opp. διαιρεῖσθαι) 394,7. 28 

τινι A 123,18. 26 124,8 
τὴ 06. A 49,19 243,8 333,12 

B 9,1 πρὸς thy ἡμετέραν o. B 269,18 

συνήϑης B 50,21 τινί A 26,6 46,2 

B 241,21 

A 14,12 (εὐάρμοστος) 

συνεχῶς “at 

συνηγορεῖν 

συνήϑεεα. ἐν 

Ι συνήϑως 

Β 385.8 

φωνῶν 

σύνϑεσις 

opp. διαίρεσις A 26,5 sq. τῶν 

AGG: 17 
A 4,34 5,2 

μερῶν τοῦ ὁρισμοῦ B3899,5 μεριχεύει τὸ 

B 898,4. opp. ἀνάλυσις A 5, 

2154. B 104,8 expl. B 162,22sq. ὅσα χατὰ 

σύνϑεσίν τινων τὸ εἶναι. ἔχουσιν A 27,27 

syllogistica A 73,51 112,20 114,31 352,21 

πρώτη τῶν ἁπλῶν φωνῶν | 

μονάδων B 306,30 τῶν 

πρᾶγμα 
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τῶν προτάσεων A 1,1]. 2 67 

τὴν τούτων σ. τεχνικῶς ποιησάμενον B 

συνϑετιχός. ἔδει γὰρ μᾶλλον Συνϑετιχὰ ἐπι- 

γράψαι (seil. τὴν περὶ τῶν συλλογισμῶν 

πραγματείαν) A 5,23. 24 

14,13 sq. 10,11. 18. 26. 28 

329,11 380,32 33 

σύνθετος A 5,17 

27,28 328,28 

306,21 sq. 875,17 

compar. A 10,33 13,26. 29 

Ὁ 800,16 801,10 

ΕἾΝ τῶν ἁπλῶν σημασίαν A 16,10. 11 

5 Sq. 

402,16 

14,9 sq. 

τὰ σ. ἔχει ἐν ἑαυτοῖς 

πρότερα ἡμῖν χαὶ γνωριμώτερα Β 336,28 

07,2 σώματα Β 25,21 261,4 συλλο- 

γισμός opp. ἁπλοῦς A 36,3 257,29 259, 

21 263,24 264,10 353,20 sq. B 53,9 

(coni. ἐκ προσυλλογισμιῶν χατεσχευασμένος) 

55,14 289.16 ὁρισμός Β 373,29 374,14 

375,6.18 ἀριϑμοί def. B 02,0 πρῶτοι 

δεύτεροι χαὶ σ. B 397,32 sq. 

συν ὃ ἡ xy. κατὰ συνθήχην A 888,4 ἐχ συνϑή- 

ans A 359,15 sq. 

nal 6., 

σύνθημα τῶν μερῶν B 899,2 

συνϑηρᾶν pass. 

376,14 397,22 

Suvtévat τὸν ὁρισμόν et sim. A 11,13 B 132 

3.7 215,18 ὅτι B 405,25 

συνεστάναι; συνιστᾶν τὸν ὁρισμόν Β 335,26 

μὲ 4 Σ ~ 3 ὃ ed 

διὰ, ἐκ τῆς ἀποδείξεως B 

3 

3592,5 959,0 402,8 τοὺς μεριχοὺς ἀνϑρώ- 

ποὺς Ἢ 438,4 pass. 6 ὁρισμὸς éx B 404,9 

409,13 ἀπό B 354,38 geom. 179,8 183, 

14. 15 361,15 372,19 συστήσασϑαι τετρά- 

yovoy B 111,30 sim. 361,17 med. intr. 

B 395,26. (εἰς νέφος) 84 420,381 421,21 

422,24 πάλιν συστῆναι ταύτην (thy μάχην) 

B 436,80 geom. 162,20 

27,82 28,25 συζυγίαι (opp. ἀσύστατοί 

προτάσεις A 

εἰσιν) A 40,86 41,22. 81 42,2 sq. coni. 

ποιοῦσι συλλογισμόν A 283,11 εἰ ἄρα 

δύναται συστῆναι scil. τὰ ἐναντία A 450,17 

ἐν τῷ αὐτῷ γένει Β 68,29 ἐχ A 14,84 

341,22 B 335,24 336,31 584,5 488,5 

437,18 438,2 perf. A 20,9 315,16 B 

22,1 127,2 238,27 239,19 258,33 384,7. 8 

437,32 τὰ xa? ὁλοχληρίαν συνεστῶτα 

B 889,8 sq. 

συνοδεύειν τῷ ἡλίῳ B 422,13 sq. 

σύνοδος astron. B 92,17 331,28 (v. n.) 

συνομολογεῖν A 129,19 

συνορᾶν A 35,16 292,32 312,13. 17 316,19 

317,11 al. B 90,4 162,27. 28 233,30 

12 856,1 sq. 

συνυπάρχειν 95 

συνουσία plur. (xowat) A 2,30 4,22. 23 

(διάλεχτιχαὴ B 147,24 154,18 155,1 7 
ἐκ τῶν σ. Ἀμμωνίου A 1,3 Β 1,2 

τινί Β 214,30 

τὸ διδάσχον B 334,25 

σύνταξις A 9,24 .8580,3 B 216, 

10. 12 231,13 

302,25 ᾿Βλληνικῶς τὰς 6. τοῦ λόγου ἀπὸ- 

Ι50.4 

συνουσιοῦν perf. pass. 

σύνταγμα A 5,14 

gramm. 

τοῦ Adyov, τοῦ ῥητοῦ B 

999 
διδόναι 330,24 

συντάττειν (coni. τεχνῶσαι) κανόσι τισὶ σύγ- 

γράμμα Α 0,117 gramin, B3853,2 408,24 τινί 

A 28,11 62,28 Ἢ t sq. 151,19. 20 sles 

278,12 344,21. 28 365,27 380,9 B 25,25 

186,7 155,24 ca 13 πρός τι Α 9.25 B 

163,29 

συντείνειν εἰς, πρός B 3,7.8 42,7 

271,4 τινί A 472.8 

συντελεῖν τινι (opp. Avuatvecdar) A “5 

B 141,25 εἰς A 18,10 449,20 B 63, 

109,5 139,25 241,12 (συντελέσει) Β 3! She 

404,16 

συντέμνειν. ἵνα συντέμω τὸν λόγον B 13,29 

258,32 

συντηρεῖν pass. τὰ σχεύη Β 378,6 

συντιϑέναι A 27,11 Β 851,4. 399,14 opp. 

διαιρεῖν A 26,10 sq. dist προστιϑέναι 

A 27,30 opp. ἀναλύειν A 5,31 

A’ 67,5 τοὺς ἁπλοῦς λόγους A 5.3.6 

συζυγίας A 110,11 τρόπους A 114,28 

τὰς προτάσεις A 118,4 354,5 B 289,11 

τὸν συλλογισμόν A 354,20. 24 sq. 

(thy μείζονα) μετὰ τοῦ συμπεράσυατος B 

δῦ,24 pass. ἐξ Β 201,0 335,385 398,5. 10 

21 διὰ συντομίαν B 118,14 

γραμμάς 

ταύτην 

συντομιίία B 50, 

suvtoptas γάριν A 33,15 317,35 

ἦϑος A 46,21 τὴν 
συντομωτέραν ἥξει B 142,18 διὰ συντόμου 

σύντομος λόγος Β 356,2 

A 480.2.8 συντόμως A 27,12 08,94 

207,16 305,5 378,35 B 145,17 200,8 

250,29 306,10 ἵνα o. eizw A 511,0 

B 15,1 70,4 210,28 
B 201,26 

συντρέχειν logice B 71,14 ἐπί τινος B 69,8 

ἐν B 346,12 εἰς ταὐτόν τινι Β 20,24 

68,5 τινί Β 112.2 τὸ συντρέχον τῷ 

ὑπάρχοντι (ἐνδεχόμενον) et sim. A 194, 

6.16.24 219,17.18 233,17 238,16 ὁ, 

inf. B 31,18 

συνυπάγειν logice pass. τινί B 409,21. 22 

go. εἰπεῖν A 200,11 

συνυπαχούειν B 52,21 pass. τινί Β 51,23 

συγνύπαρξις A 213,11 

συνυπάρχειν Β 918,654ᾳ. ἀλλήλοις A 213,10 



526 συνωϑεῖν 

συνωϑεῖν εἰς ἄτοπον τὸν προσδιαλεγόμενον 

B 144,18 

συνωνύμως χατηγορεῖσϑαι Opp. ὁμωνύμως 

B 361,8 

συσχοπεῖν A 465,22 
συσσημαίνειν pass. τινί A 50,20 

συσσήπεσθϑαι B 378,15 

σύστασις B 382,33 tod γένους opp. διαίρεσις 

A 18,17 τὴν o. eyew B 381,13 ex B 

335,32 logice σύστασιν ἔχειν opp. ἀσυστά- 

τοὺς εἶναι A 41,35 282,25 

συστατιχαὶ διαφοραί A 13,12 32,27 311,8 

Β 349,6 361,5 400,22 412,15 opp. διαι- 

ρετιχαί A 17,29 sq. 

συστέλλειν pass. B 4203 sq. 

τοῦ ὑποχειμένου A 100,30 

συστοιχία. B209,4 412,21 sq. expl. B 189, 

11 sq. τῆς αὐτῆς o A 319,28 expl. 

Β 208,0. 10 

A 372,26 

σύστοιχος 

306,6. 7 
συστολὴ τοῦ ϑερμοῦ B 419,35 420,22 

σφαγή B 64,11. 12. (xatpiz) 23 sq. 

σφαῖρα B 9,31 sq. 31,17 κινουμένη B 300, 

19 sq. ἐν τῇ ὑπὸ thy ὀρϑὴν σφ. οἰχήσει 

Β 175,24 sq. 

σφαιριχός: ὁ κόσμος B 72,28 τὰ οὐράνια 

A 252,20 τὰ ἄστρα A 8ῦ8,8 sq. ἣ σελήνη, 

τὸ σχῆμα αὐτῆς Β 28,10 31,24 sq. 49,8 

299,19 338,23 343,22 ἡ γῆ B 239,32 

τὰ Θεοδοσίου σφ. B 300,18 

6 ἀριϑμὸς 

τὴν αὐτὴν σώζοιεν ἂν σ. 

(opp. συνεχής) B 305,14 sq. 

τινί A 455,5 

σφαιροειδής: ἣ σελήνη A 35,25.26 B 31, 

21 49,3 96,21 sq. (σῷ. ἔχειν σῶμα) 

97,27 98,2 168,27 sq. 239,1 299,16 sq. 

ἡ γὴ B 239,83 
ἡ τοῦ ἡλίου κίνησις γίνεται B 421,19 

240,2 sq. ἐν σφ. σώματι 

σφάλλειν pass. κατὰ τὸ ποσόν A 91,28. 29 

σφάλμα γραφιχόν Α 145,6 261,27 

σφάττειν pass. B 64,10. 29 

σφοδρότης τοῦ ἀνέμου B 381,10 

σφοδρότητος Β 390,16 421,16 

σφυγμικός. 7 σφ. ἐπιστήμη Β 214,9 χίνησις 

B 385,16. 17 

σφῦρα A 7,33 sq. 
σχέσις. τῇ Sy. διαφέρουσιν opp. τῷ ὑπο- 

χειμένῳ ταὐτά εἰσι A 11,20. 21 12,11 

8.0 SOB «AMT. 19. ΘΣ 22.6 128524 

171,8 xata σχέσιν διαφέρειν A 39,15 

δύο σχέσεων οὐσῶν ἐν ταῖς προτάσεσι A 

12,5 

μετὰ 

κατὰ τὴν διάφορον τοῦ μέσου πρὸς 

I INDEX 

τοὺς dxpous oy. A 65,5 cf. 101,5 ἐχ τῆς 

τοῦ μέσου σχέσεως TO σχῆμα ebpioxovta 

A 324,23 τῶν ἄχρων πρὸς ἀλλήλους Β 

90,22 A 256,15 τοῦ ὑποχειμένου A 999,28 

σχέσιν ἔχειν πρός te A 249,17 260,1 sq. 

261,20 sq. B 75,1 223,23. 27 διάφορον 

ἔχουσι σχέσιν οἱ ἄκροι πρὸς τὸν μέσον A 

67,25 cf. 250315.10. 257,1 sq. 293,28 sq. 

B 267,21 
σχῆμα coni. μορφή Α 8,11 opp. χρῶμα B 

214,20 428.8 geom. A 17,10 66,33 sq. 

al. B 182,15 sq. 265,5 al. opp. γραμμή 

A 84,29 B 68,2 265,25 ἁπλῶς B 100,18 

αὐτὰ xa? αὑτὰ τὰ Gy. ἄνευ πάσης 

ὕλης Β 800,10 ὅμοια def. B 428,10 sq. 

logice A 5,30 συλλογιστικόν A 3,33 53,10 

323,26 al. B 24,3 τρία B 233,5.14 ἡ 

διαφορὰ τῶν τριῶν ἀναφαίνεται sy. A 64, 

82 Sq. 
oy. A 65,4 sq. 66,7 sq. ef. 80,12. πρῶτον, 

δεύτερον, τρίτον expl. A 65,16 sq. 

αἰτία τῆς εἰρημένης τάξεως τῶν 

χάλ- 

λιστόν τε καὶ ἀποδείξει πρεπωδέστατον ibid. 

80 περὶ τῆς ὀνομασίας αὐτῶν, διὰ τί σχήμα- 

τα αὐτὰ ὁ Ἂ. ἐκάλεσεν Α 60,28 sq. ef. 85,39 

190,9. 10 πρῶτον καὶ δεύτερον χαὶ τρίτον 

χαλῶν A 85,3 ἔοικε τῇ μὲν ἀποδειχτιχῇ 

τὸ πρῶτον σχῆμα ... τὸ δὲ δεύτερον τῇ 

διαλεχτικῇ ... τὸ δὲ τρίτον τῷ σοφιστιχῷ 

ἔοιχεν A 86,6 sq. ef. Β 188,7 sq. 

δεῖ παραφυλάττεσθαι χαὶ ποῖα ἐπὶ τῶν 

πόσα 

τριῶν σχημάτων A 69,35 sq. ef. 201,17 sq. 

B 314,27 sq. 315,18 341,27 sq. τὰ ἴδια 
τοῦ mpwtov sy. A 70,10 202,15 B 374, 

22 sq. χαραχτηριστιχὴὸν ἐν πρώτῳ cy. A 

188,3 τὸ ἴδιον τοῦ δευτέρου σχήματος 

A 92\3.4 95,8 97,26 221,27 228,6 B 
56,25 82,32 83,7 183,11 203,6 204,3. 4 

374,24 ἴδιον tod τρίτου ay. A 100,21 

104,21 107,18 229,25 236,2 
cy. ὅλα μερικὰ συνάγει A 86,12 B 56,38 

183,11 185,25 232,3.7 374,24 
χαϑ αὑτὰ τὰ sy. ἔχει τὸ avayzatov A 

298,31 
δεύτερον xat τὸ τρίτον, διότι py προφανῆ 

τὸ τρίτον 

> ‘ αὐτὰ 

ἀτελῆ λέγονται εἶναι τὰ σχ., τὸ 

τὴν ἀνάγχην ἔχουσιν ibid. 33 τοῦ Sy. 

ἐρρωμένου Β 90,29. ἐρρωμένος xata τὸ 

oy. Opp. χατὰ τὴν ὕλην μόνον τὸ ψεῦδος 

λαμβάνων Β 308,9 παρὰ τὸ sy. ἡμαρτη- 

μένοι συλλογισμοί Β 158,19 sq. ef. 152, 

1.17 sq. διὰ τὸ oy. opp. διὰ τὰς προτά- 

σεις Β 291,31 ἀνάλυσις τῶν συλλογισμῶν 
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εἰς ta oy. Β 388,1 sq. 896,1 ν. τέλειος, 

τελειοῦν --- τὰς χατὰ τὸ OY. ἀποφατιχάς 

Α 150,16 καταφατικαὶ τῷ oy. A 151,22 

ef. 100,9 sq. 

σχηματίζειν τοὺς 

800,19 

σχίξειν pass. (τὸ ἱστίον) B 951,9 

τρόπους A 28,14 pass. B 

eile opp. ὑλόπτερος B 404,31 sq. 

408,23. 24 418,1 sq. 

σχολή B 141,14 

σχολικαὶ ἀποσημειώσεις A 1,2 B 1,2 

σχολὴν ἄγειν A 4,25 

σώξειν τὴν ἑαυτοῦ προσηγορίαν τε χαὶ τάξιν 

A 65,7 τὸ ἴδιον A 229,25 pass. ἣ 

(αὐτὴ) ἀντιστροφή A 61,6 376,7 τὰ τοῦ 

σχήματος ἴδια A 357,11 ἡ αὐτὴ ἀκολουϑία 

A 878,9 ἀναλογία B 74,10. 11 

σῶμια. πᾶν σ. τὸ ἐν γενέσει ἣ βαρὺ 7) κοῦφον 

B 67,17 ef. 08,11 τριχῇ διαστατόν B 19], 

18.214. ἡἣ τῶν φυσιχῶν σ. εἰς τὰ τέσσαρα 
25,20 sq. 

34,24 τὰ ex τῆς συμπλοχῆς τούτων (ὕλης 

στοιχεῖα ἀναγωγή A 5,18 οἵ. B 

καὶ εἴδους) πρώτως συντεϑειμένα σ. Β 201,0 

ef. 316,33 τὸ τοῦ σ. ἀγαϑόν opp. τῆς 

Ψυγῆς Β 280,0. 886ρ6 in exemplis: A 15, 

14 sq. 16,1 27,28 sq. 81,7 127,27 213, 

7 sq. 278,27 287,22 sq. 288,12 sq. 319,27 

354,1 sq. B 5,18 74,26 sq. 186,7 187,1. 

189,12.13 191,30 193,23. 24 214,33 249, 

19 253,22 264,5 304,25 al. 

σῶος. ἔχειν τι σῶον B 421,10 

σωφροσύνη A 345,10 919,8 

αἴτιον A 263,26 264, 

8. Ὰ ae ἡ κατὰ φύσιν ἀντέστραπται τ. 

Β 237,21 ἡ 2 
ΠΕ τ. οὐχ ἐκ ταὐτομάτου B 340.8. 4 ἣ 

Ἧ “8 πὸ tHe - AElS. TO = TACEWS 

ἐν τῷ στρατοπέδῳ, ἡἣ ἐν τῷ 

κατὰ τὸν γρόνον τοῦ αἰτίου τε καὶ τοῦ αἰτια- 

τοῦ i. 4. γένεσις Β 381,20 sq. 

σεως A 1.8 4,30 τῶν ὅρων A 41,8 sq. 

(τοῦ μέσου) 65,7 sq. 129,5 193,20 283,26 

410,28 B 295,1 προτάσεων A 45,21 218, : 

B 295,20 τοῦ δευτέρου τρόπου A 114,2 

A 12,16 πρό- 

A 304,16 τῇ 

ἀναγνώ- 

χατὰ τὴν προτεϑεῖσαν τ. 

τερον εἶναι κατὰ τὴν τ. 

τάξει Β 8,2 ὑφειμένος, προηγούμενος τῇ 

A 14,154. χατὰ τάξιν A 463,23 — 

ἡ τοῦ μέσου, τοῦ ὑποχειμένου τ. A 65,15 

316,8 

χρείττων, 

ἐν ὑποχειμένου τάξει Β 181,8 

ἀμείνων A θῦ.9. 18 πρώτην, 

τέλειος 527 

μέσην, ἐσχάτην τ. ἀπειληφέναι, ἔχειν A bo, 

18, 20 01.154. 74,7 101,6.8 119,14 268,16 

ταπεινοῦν pass. Opp. ἀλαζονεύεσθαι B413,9 

ταράττειν A 8.9 

deus B 214,32 

δεύτερον A 11,6 pass. κατὰ τὴν ἀντίϑεσιν A 

pene 21 

A 364,27 ἐπί τινος 

ἈΜΦῚ ΠΟΘ 9 ond τὶ B 119526 

197,30 εἰς ἕν Β 337,20 ἐν Β 397,19 
"“" 

τετάζξεται 

τάττειν. ὁ τάξας i. 6. 

ὁμοίως τινί (coni. ἰσοδυναμεῖ) 

πρός τινι A 137,21 

ὡς ἐν παραδείγματι A 113,20 

ἐν χατηγορουμένοις A 273,33 ἐν ὑποχει- 

μένου μοίρᾳ A 214,2 

προτάσει B 292,28 

ταῦρος astron. (Arati) B 167,9 180,22 

ταυτίζειν (coni. εἰς ἕν τάττει) Β 337,20. 25 

B 348,6 378,28.29.30 τὰ 

ταυτιζόμενα B 379,26 

ἐν τῇ ἐλάττονι 

ταυτίζεσθαι 

ταυτολογεῖν Β 90,28 

ταυτός B 364,20. 22 sq. 373,30 419,22 

ταυτότης A 288,1 292,32 

τάφος ᾿Αχθλεώς A 167,27. 28 
326,31 sq. 

τιμᾶν TOUS 

τ. τῶν προγόνων B ἐ 

τάχα fortasse A 16,19 

TE γάρ Α 3925382 

τέγος A 341,19 

λόγον Β 208,21. ὡς 

πρὸς τὸ παράδειγμα αὐτῷ τείνει ὁ λόγος 

Β 275,30 
τεχμαίρεσϑαι ἀπό τινων συμπτωμάτων B 

299.19. ἐκ 

424,14 
τεκμήριον Β 91,29 opp. 

περάσματος B 21,18 opp. se B 26,14 

dist. σημεῖον A 481,1 sq. 482,20 ef. B 52,6 

τὸ ἄλυτον τῶν τ. B 31,16 ἄλυτά ἐστι B 

Ὁ 49575 11 

τεχμηριῴδης: εἶδος τῆς δείξεως Coni. ἄλυτον 

def. B 31.11 sq. δεῖξις Β 50,8 168,22 

170,27 297,19 (τὸ ὅλον τοῦτο) Tt. ἀπό- 

δειξις opp. κυρίως ἀπόδειξις Β 49,12. 19 

109,8 ὅ80,31 συλλογισμός B 424.18.39. 84 

τεχτονιχή A 7,25 sq. B 285,7 

τέχτων A 7,26 sq. B 2,26 

τελεῖν logice ὑπό τι B 181,19 

τείνειν τὸν πρός τι 

τοῦ ὑστέρου τὸ πρῶτον B 

" = 
αἴτια τοῦ συμ.- 

τέλειος. τοῖς τ. ποιεῖσϑαι τὴν ἀπόδοσιν Α 

1,11 ὁρισμός B 409,1 συλλογισμοί expl. 

A 11,36 72,25 sq. (compar.) 114,17. 18 

116,25 157,27 168,8. 194,6.9 195,33 
198,10 242,16 τὸ τ. εἶδος tod πρώτου 

σχήματος A 72,30 δι᾽ αὐτοῦ λοιπὰ 



σχήματα τὸ τ. ἴσχει 114,9. τοὺς ἐν τῷ 

πρώτῳ σχήματι συλλογισμοὺς πάντας πάν- 
1014. 

προτάσεις A 

τῶν τῶν ἄλλων τελειοτέρους χτλ. 

10 sq. A 162,7 

164,20 ἀγωγὴ τοῦ συλλογισμοῦ A 368,31 

συζυγίαι 

τελειοτάτην ἂν ἔχοιμεν τὴν συλλογιστιχὴν 

ἕξιν A 315,13 τελείως ἐχϑώμεϑα A 282,23 

ἐπισυνάγειν B 458,17 

A 250,33 255,29 τελειότης τοῦ νοῦ B 

332,7 

τελειοῦν pass. (ἡ ἡμετέρα Ψυχή) B 332,21 

390,27 | 

εἰς τὸ πρῶτον σχῆμά ἀναγωγῇ sim. A 

72,28 114,9.12 133,5 (opp. διὰ τῆς 

ἀδυνάτου δείξεως) 163,24 238,34 248,9 

Β 184,26 

τελείωσις. 

B 286,: 35 

τελειωτιχός. τὸ τ. 

B 250,37 

τελευταῖος. ἐν 

logice διὰ τῆς ἀντιστροφῆς, τῇ 

εἴσϑαι εἰς τ. A 256,1 302,2 

πάντως οὐσία τίς ἐστι 

τοῖς τ. (Ἀναλυτικοῖς) 

opp. ἐν τοῖς πρώτοις A 10,19 διαφοραί 

A 17,12 B 52,9 τελευταῖον δέ ady. 

ελευτᾶν logice εἰς Β 26.10.11 εἰς τὰ 

ἄτομα B 259,10. 11 

τελιχός. τ. αἴτιον opp. εἰδικόν, ὑλικόν 

ποιητικόν B 280,12 282.11.10 375,26 sq. 

385,30 sq. 397,12 τ. αἰτία opp. ὑλιχή 

B 382,30 sq. 

hos opp. ἀρχή B 156,15 τῆς ὁδοῦ A 458,0 

τῆς λογικῆς πραγματείας B 1,5.10 2,23 

a om. ~ 

τῆς ἰατριχῆς, τῆς χυβερνητιχῆς B 380,34. 

35 προαιῤῥετόν expl. ibid. 28 oe 

expl. B 381,1.8 opp. ὕλη A 7,5 opp. 1 

πρὸς τὸ tT. B 331,16 sq. πάντα τὰ πρὸ 

τοῦ τ. τον τὸ τ. ἀναφέρεται A 10,20 

τὸ ἀγαθόν B 385,31 τυχεῖν τοῦ τ. 

τὸν ἐρῶντα A 412,22 τέλος λαμβάνειν A 

10,2 two ἔχειν, A 39,27 εἷς τέλος! ἐχ- 

βέβηχεν B 380,28 πρὸς τέλος ἀγομένου 

coni. ἐλαττουμένου (τοῦ μηνός) B 429,1 

ἐν τῷ τ. A 9,32 

τέμνειν B 5,16 sq. 182,25 geom.  254.9 sq. 

(siya, διχῖ) B 9,21 15,12 sq. 104,10 

115,20. 26 114,7 302,253 logice B 186,26 

εἰς A 245,51 B 400,53 

ae A 152,14 

EGS 

΄ 

apes. ἣ διὰ τεσσάρ 

118,12 τέτρασι Β 
26.3 

wy ἁρμονία B 117,19 

280,30 281,25 282, 

τετραγωνίζειν (pass.) Β 380,19. 20 χύχλον 

I INDEX 

A 476,29 ‘sq. B 111,21 112,1.2 ‘obs 

unviszovs B 149,15 

τετραγωνισμός (τοῦ κύκλου) B 111,18 sq. 

115,4. 10 149,11 
τετράγωνος ἀριϑμός B 62,17 σῶμα B 

te 28 τὰ τ. τῆς σελήνης σχήματα B 183.2 

t. B 9.19.20 14,24 sq. 16,7.8 26,25 

ἫΝ 70,29 74,30 sq. 102,25 sq. 111,30 

124,18. 19 898,89 429,15 sq. 

τετραπλάσιος B 15,5 sq. 

τετραπλασίων Β 109,1 sq. 

τετράπ ΕἸ ΠΣ A 67,4 Β115,1.2 18,20 302, 

3 def. B 129,94 

τετράπους A 263,8 279,138.15 B 549,18 

τετράς B 398,23 

τετραχῶς B 33,18 

τέττιξ plur. Β 405,2 

τέφρα A 481,11 Β 49,7 168,25 169,38 sq. 

170,18 423,8 sq. 426,16 sq. 

τεχναστός opp. guatzds B 385,32 
τέχνη A 83.9 61,20 B 5,13sq. 7,9 τέχνη 

τεχνῶν B 118,24. 20 119,15 coni. ἐπι- 

στήμη A 6,26 sq. Β 9,2 141,2 407,14.15 

opp. ἐπιστήμη B 9.171 coni. φρόνησις B 

331,10 sq. opp. φρόνησις ibid. 16 sq. 

opp. φύσις A 151,28 152,12 sq. opp. τύ- 

χη; φύσις B 385,29 sq. τὰ χατὰ τέχνην γινό- 

μενα i. 4. τὰ χατὰ διάνοιαν dist. τὰ χατὰ 

προαίρεσιν γινόμενα B ὅ80,28 sq. 

τ. χρήσιμος, ὠφέλιμος τῷ βίῳ A 259.2 sq. 

262,3 
ἐφεύρηνται B 380,24 at χατὰ μέρος τ. 

A 2359.8 806,11 λογιχαί, βάναυσοι A 908,12 

στοχαστιχαί Β 385,15 

TOI B 331,18 880,23 opp. φυσικός 

A 61,25 152,18 B 382,30 383,22 opp. 

agape (τέλος) B 381,2 sq. 

αιρετός B 384,32 385,12 sq. 

tenuate B 382,20 λόγος Β 308,29 τεχνιχῶς 

2 (ἀναλῦσαι) 251,4 

ς A 152,14 Β 381,17. 18. 89 885,10 
Ν x 

τεγνοῦν (coni. συντάξαι) χανόσι τισὶ TO προ- Χ \ ς 

πᾶσα 

αἱ τ. ἐξ ἐπινοίας τῶν ἀνθρώπων 

dist. προ- 

B ΤΡ» 

τεχνίτης 

χείμενον σύγγραμμα Α 60,18 τὴν ἡμετέραν 

διάνοιαν A 364,14 

τέως A 62,8 163,18 184,7.11 187,20 210,21 

219,19 393,22 890,11]. B 198,24 199,32 
202,3 204,25 290,1 312,83 313,81 376, 
82 ἃ]. xat τέως ye A 13,8 B 275,16 

τηνικαῦτα A 31,10 83,17. 18 98,30 207,238 

τ A 151,17.18 162,28 
τηρεῖν τὸν αὐτὸν λόγον B 427,26 
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2,3. (coni. μονή) 6 

τιϑέναι ὄνομα A 25,7 παράδειγμα B 57,1 

173,27.29 174,6.22 ¢. dupl. ace. A 186, 
6.7 τὶ ἐπί τινος B 62,16 ἐν ὅρῳ A 345, 
11 346,26 348,12 λόγον éx B 350,26 
med. (coni. ὁμολογεῖν) A 33,5 336,14 B 
46,2 95,9. 25 ὁ. inf. B 43,25 opp. 
ὑποτίϑεσϑαι A 33,7 i. 4. ὑποτίϑεσϑαι 

A 489,18 παράδειγμα B 174.8 ὀνόματα 

Β 238,5 τεϑεῖσϑαι pass. Β 261,6 288,99 
(ὀνόματα) 868,11. 12 

τίχτειν A 35,23 sq. 321,30 481,13 Β 21, 

τήρησις A 

12 sq. 49,9 169,12 sq. 172,22 sq. 175, 

13.14 τεχϑῆναι A 61,22 321,31 

τιμᾶν τοὺς τάφους τῶν προγόνων B 326, 

91 sq. 

τίμιος A 1310.19.25 24,9 66,21sq. compar. 
A 44,22 66,21.22 B 334,24 sq. 

τίς. “τί οὖν; A 170,4 187,10 B 63,8 144,17 

sim. A 172,12.19 182,4 206,33 211,13 
B 33,10 186,9 

τὶς. ἡ τὶς A 20,16 151,4 157,18 209,17sq. 
445,1.3 τὸ tle A 269,7 sq. τὸ τινί A 

425,9 426,13. 19 sq. 430,14 433,22 
τμῆμα B 392,34 geom. ibid. 30.31 τοῦ 

χύχλου A 253,35 sq. B 61,13 808,2 

ἡμικύχλια B 302,22 logice A 30,14 

69,15.27 95,29 260,2 τοῦ βιβλίου A 270,6 

290,4 315,1.6 387,19. 21 

τοι. διά tor τοῦτο A 51,19 82,16 ταύτῃ τοι 

B 892,28. εἰ γάρ τοι B 172,26 

ye A 21,4 192,12 B 265,14 

τοιγαροῦν A 236,3 

τοίνυν epanaleptice post parenthesin A 

56,2 165,8 171,25 212,13 B 214,10. 15 

239,6 306,27 314,10 

τοῖος ἣ τοῖος A 352,21 Β 303,3 τοίως 7 

τοίως B 300,11 

τοιόσδε A 4,31 7,1 B 28,11 43,14 109,19 

τ zat τι B 277,21 τοιωσὸε A 312,27 

B 49,7 75,12 168,26. 28 299,17 322,30 

τοιοῦτος ad seq. pertinens B 377,29 378,3 

τοῖχος A 48,20 sq. 341,18 B 2,27 376,11 

982,1 sq. 387,26 391,17 392,22 sq. 394,19 

B 10,2 logice τῶν προτάσεων 

394,22 sq. 

3sq. el τὸ xevds ἐστὶ B 

B 380,14. 15 sq. 

zat ὄρεξιν B 

ἐπεί τοί 

τομ'ἡ geom. 

B 591,30 

τύπος B 14.5.2 

8,1.2 6 

χατὰ τόπον χινητιχός Opp. 

425,18.19 — αἱ κατὰ τὸν τ. ἀπορίαι A 

57,180 ὡς μαϑησόμεϑα ἐν τῷ τ. A 207,30 

Arist. ΧΤΠ 3. 

χάτω, ἄνω τ. 

Comment. Philop. in Anal. Post. 

τρίχρωμος 529 

ἐν τῷ ἰδίῳ, οἰχείῳ τ. A 318,9 B 406,12 
— dialectice A 306,28 814.14 (coni. 
ἀφορμαί) ἐπιχειρημάτων B 409,26 

τοσαυτάχις B 193,26 

τοσαυταχῶς A 335,10 Β 286,8 

τοσοῦτος. περὶ μὲν οὖν 

B 174,22 sim. A 16,29 

331,15 377,4 Bi 

12 327,4 τοσοῦτον μόνον Α 54,3 55,30 62, 
8 244,16 B 292,11 318,2 μόνη A 236,17 

29 10,18 sq. 68, 

323,11 sq. (def.) 359, 

τούτου τοσοῦτον 

ἐπὶ τοσοῦτον A 

326,19 μέχρι τοσούτου 1014. 

τραγέλαφος Β 7,26. 31. 

26.27 290,18. 19 

28 sq. 362,38. 34 

τράγος B 359,29 sq. 368,1 
τραγῳδός (xaxdpwvos, ἄφωνος) B 151,19 

182,18 sq. 
τρεῖς. διὰ τοῦ διὰ τριῶν (συλλογισμοῦ) A 

413,9 sq. expl. ibid. 21 sq. 

τριῶν δεῖξιν A 454,1 

τρέπειν Thy A 198,4 
39,27 ἐχ τοῦ ἡγουμένου εἰς τὸ ἑπόμενον 
A 245,06 ἐπί τι A 19.892 112,17 193,18 
200,14. 11 233,10 

τρέφειν pass. A 355,14 sq. B 147,13 
τριάς B 62,8 898,6 def. ibid. 20 sq. 399, 

22 sq. 401,15 
τρίγωνον A 263,32 sq. 382,22 sq. 464, 

12 sq. 21 466,3.4 B 3,27 9,18 sq. 13,5 Sq. 
(τὸ tp. τῷ tp. ἴσον ibid. 18) 15,29 sq. 
17,15 sq. 34,17 69,26 sq. 70,17sq. 11,856. 

τραῦμα B 

τὴν διὰ 

εἰς A δεῖξιν med. 

114,5 116,7 sq. 117,4.5 sq. 142,11 sq. 
162,18 sq. 178,27 sq. 191,15.20 214,8 
210,6 219,14.15 239,12.22 sq. 259,1 
271,25sq. 273,14 274,6 sq. 275,26 sq. 
280,31 302,20 303,25 307,10 308,8 
361,15 sq. (ὅμοια) 428,10 sq. 429,15 
sq. al. def. B 60,22 128.5 

us 061,14 872,18 

myhyvs B 241,24 244,15 252,20 272,21 
ιπλασίων λόγος B 104,34 105,1. 2 

τρίπλευρον A 67,4 

tptcodxrs B 117,24 398.7. 12 

364,26 

προτάσεις A 

129,33 342, 

τοί 

‘ 

TN 
‘ 

τρίτος προσχατηγορούμενος A αἱ ἐκ 

τρίτου προσχατηγορουμένο" 

63,6 334,14 365,26 369,1 374,29 sq. 
375,36 sq. 

τριττῶς B 76,4 

toty7 A 61,14 

ριχόϑεν (χατασχευάζειν) B 271,12. 13 

τριχοῦν. τετριχωμένον B 438,13 

τρίχρωμος (ἴρις) B 181,23 

34 
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tplywots B 396,22. 25 

tpon?plur.i.g. μεταφοριχαὶ λέξεις B416,13.21 

τροπιχός. τὸ δὲ συνημμένον τροπιχόν (οἱ 

Στωιχοὶ ἐκάλεσαν) A 249,0 

τρόπος τῆς προγνώσεως, τοῦ γνωρίζειν sim. 

B 10,6 11,18 12,10.16 sq. 10,28 54. τῆς 

δείξεως A 224,8 241,2 ἐπαγωγιχός A 

473,15 συλλογιστικὸς πρῶτος, δεύτερος, 

τρίτος, τέταρτος A 73,21 TASS 18; 

10.20 88,11 4]. ἀσυλλόγιστος A 81,22 

ὑποϑετιχῶν συλλογισμῶν A 244,90 sq. 

245,23 — logice A 24,30 μόνος χαὶ 

συντίϑεται χαὶ διαιρεῖται A 27,15 οὐχ 

ἀπὸ τῆς φύσεως τῶν πραγμάτων λαυιβάνονται 

ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς ἡμετέρας προφορᾶς A 43,21 

ef. 160,6 sq. 108,14 τῷ “ἔστι᾽. τρίτῳ 

προσχατηγορουμένῳ ἰσοδυναμεῖ A 364,26 

365,30 366,19 τέσσαρες A 49,1. 6 sq. 

τρεῖς A 46,6 117,26 209,7 304,30 opp. 

τὸ ποσόν, τὸ ποιόν A 54,9 sq. 123,80 at 

ἄνευ. μετὰ τρόπου προτάσεις A 26,11. 12 sq. 

120,12.13 176,9 178,16.21 191,18 sq. 

197,21 374,22 sq. 375,7 376,1 

τρόπου μόνου προφέρεσϑαι τὰς προτάσεις 

ἢ μετὰ 

ἢ ἀναλύειν τοὺς τρόπους εἰς μετοχὴν xat 
= Ce > ζω 4“ Ω 77 

τὸ “ἔστι᾽ ῥῆμα A 367,4 sq. 

τάξιν τῶν τρόπων A 202,26 ἀνάπαλιν 

ἀμείβειν τὴν 

ἔχειν κατὰ τοὺς τρύπους A 219,14 

τροφή (πῶς ἕλχεται xa? ἕκαστον μόριον) B 

147,12 379,2 

τρόφιμος (τοῦ ὅλου σώματος) B 818,19 

τυγχάνειν 6. gen. A 242,2 (τοῦ τέλους) 

472,22 μεταβολαῖς B439,9 ἐὰν 7 μείζων 

μεριχὴ τυγχάνῃ A 161,24 c. inf. A 

465,16 ὡς ἔτυχεν A 71,20 167,16 207,22 

B 74,22 124,24 εἰ τύχοι A 3,10 13,21 

389,83 401,8 413,30 474,25 478,7 B 1,13 

5,15 9,8 15,28 19:9 30,14.21 33,27 

37,8 47,28 97,3 98,18 101,7 113,38 

123,28 al. ef οὕτω toyot A 325,11 B 80,16 

τυχόν A 15,3 271,9 330,9 B 76,13 208,7 
280,4 299,21 320,30. 31 τῷ τυχόντι τρι- 

yovw et sim. ΒΘ 5.) 95:11: 19 10 

224.6 819,8 426,1 τὸ τυχόν A 921,6 

845,8. --- τὰ μὲν πράγματα τυγχάνοντα 

ὠνόμασαν (οἱ Στωιχοί) A 242,2 

οἱ t. τῶν αἰσϑητῶν A 2,7 3,6. (coni. 

τὰ εἴδη) 12 B 434,8 tov ἐν τῇ ψυχῇ τ. 

B 155,15 
τὸν ὀξύρυγχον τ. γράφειν Beis 

τοὺς ἐν ἑαυτῷ τ. B 214,29 

τυραννεῖν Β 6,5 

I INDEX 

τυφλός (ex γενετῆς) B 214,19 

τυφλότης B 33,22 68,6 
τύχη A 152,4 dist. αὐτόματον B 880,5 sq. 

ϑεωρεῖται ἰἐν τοῖς xata προαίρεσιν ytvo- 

μένοις χαὶ ἐν τοῖς χατὰ διάνοιαν ibid. 22 

def. ibid. 81 τὸ ἀπὸ τύχης expl. B 306,14 

sq. 885,14 sq. ἀπὸ, ἐκ τ΄ γίνεσϑαι A 153,14 

opp. ἐκ, ἀπὸ τέχνης B 385,22. 28 sq. 
τυχηρός. τὸ τ. def. παρὰ τὸν σχοπὸν τῆς 

προαιρέσεως γενόμενον B 380,30.31 opp. 

τεχνητόν Β 381,5 sq. 

ibid. 15,16 

dist. αὐτόματον 

Ὑγιάζειν A 61,17. 26 152,1 

10. 11 
ὑγιαίνειν (coni. πένεσθαι) A 471,9 sq. B 

280,5 sq. 282,5 378,27 sq. 

ὑγίεια (ὑγεία) A 133,24sq. 273,30 277,20 

sq. 301,14 sq. 315,20 sy. 328,27 845,10 

471,7 sq. B 376,7 378,25 (ἡ καϑόλου opp. 

ἡ ἐκ τροφῆς γινομένη def.) 379,1.2 380,33 

385,22 
ὑγιής logice A 48,29 (opp. ἐπταισμένος) 

83,26 245,10 323,11 385,11 414,23 (opp. 

ἀναπόδειχτος) 415,15 423,7 B 159,7.10.14 

292,1 ὑγιῶς A 48.21.25 86,4 166,10.15 

350,15 414,25 B 38,18 152,1 162,11 

bypatvety thy γαστέρα B 280,5 

pass. A 830, 

ὑγρός (ἡ συμμετρία τῶν b. καὶ τῶν ξηρῶν) 

Β 376,6 (coni. μαλαχός) 419,6 τὸ ἐν 

τῷ ὀχάνῳ ὑ. Β 423,11 sq. 

ὕδωρ Β 895,22 5ᾳ. τὸ πάντα ἐξ ὕδατος εἶναι 

A 276,27 cf. 218,5 πρὸς ὕ. ῥέον ποιεῖσϑαι 

τοὺς λόγους A 33,16 

ὕειν A 61,25 Β 90,24.25 175,16. 17 

déAtvos B 309.4 

*béhrov. τὰ 6. B 382,16 sq. 

ὕελος B 309,5 sq. 311,10 

betiCery B 421,17 

ὑετός B 90,7 169,25 325,22 395,21 422,25 

ὕλη παντός ἐστιν ἐσχάτη A 66,25 ἡ ἐν 

αὐτὴ βαρύτης Β 380,13 φυσιχή B 384, 

94. (coni. δύναμις) 29 τὴν ὕ. ἀναγχαίαν 

λέγεσϑαι Β 382,10 opp. εἶδος A 3,12 

(ἕνεχα τοῦ εἴδους) 6,12 65,12 270,18 

B 34,25 109,13 sq. 151,1.6 181,3 sq. 

242.5. 9.20 sq. 267,5 316,34 332,13 

376,2.20 περὶ τοῦ ἁπλῶς συλλογισμοῦ .. 

τοῦ ἀναλογοῦντος ὕλῃ Δ 6,2 sq. μέσον τι 

χρῆμα. .. καὶ tabty τὸ τρίτον σχῆμα 
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ὅμοιόν ἐστιν A 66,17. 22 sq. 

A 6,32 opp. τέλος A 7,5 opp- τρόπος 

A 43,19 sq. opp. σημεῖα A 341,21 ἄνευ, 

μετὰ ὕλης ϑεωρεῖσθαι B 339,7.12 γωρὶς 

ὕλης καὶ πραγμάτων AY,6 τῆς ἀποδείξεως 

ΟΡΡ. σχοπός 

Α 10,18 τὴν ὑποβεβλημένην τῇ ἀποδείξει 

5. Β 51,22 τῶν συλλογισμῶν i. 6. αἱ 

προτάσεις A 6,12 92,52 sq. 34,12 270,20 

387,10. 11 3884 cf. 280,20 285,16 

ἀδύνατος, avayxata, ἐνδεχομένη A 16,24.25 

34,11 42,6.9 43,28 sq. 51,10 sq. 88, 

13. 15 sq. 84,20 98,0. 8 sq. 365,12 375, 

8.24.33 376,26 378,7.18 379,7 B 94,26 

plur. Β 951,5 ἀσυλλόγιστος B 151,26 

διὰ thy 5. συμβαίνειν opp. διὰ τὸ τῶν 

προτάσεων ἀναγχαῖον A 12,18. 19 opp. 

διὰ τὸ σχῆμα A 217,21 cf. 321,3 323,5 

B 203,9 ἀληϑεύειν opp. διὰ τὴν svp- 

πλοχὴν τῶν προτάσεων A 349,30 τὰ 

ψευδῆ συνάγεται παρὰ τὴν ἁμαρτίαν τῆς ὕ. 

Opp. παρὰ τὴν ἀσυλλόγιστον συμπλοκὴν τῶν 

προτάσεων B 151,21 sq. ἐπὶ ὕλης (opp. 

ἐπὶ στοιχείων) A 48,4 cf. 47,5 75,12 ἐπὶ 

ὑλῶν A 60,26 73,25 385,28 ἐπὶ πάσης, 

τινὸς ὕ. A 75,12 222.8 349,97 sq. 381,9 

εὐπορεῖν ὑλῶν A 74,20 18,12. 26 88,15 

89,30 93,28 94,25 105,22 106,11 107,25 

109,34 ἐν πολλῇ 5. ἁλίσκεσθαι (Ὁ) A 480,4 

ὑλιχός coni. αἰσϑητός B 300,5.6 αἴτιον 

(αἰτία) dist. εἰδιχόν, ποιητικόν, τελιχόν 

B 25,23 280,16 375,26 sq. 382,29 sq. 

387,8 sq. 397,12 διαφοραί coni. κατὰ 

συμβεβηκός opp. at οὐσιώδεις καὶ εἰδιχαί 

B 352,18.19 ὁρισμός Opp. εἰδιχός Β 364, 

16 sq. 366,10 sq. 375,6 

ὑμενόπτερος. τὰ ὃ. Β 405,1 

ὑπάγειν τὴν γαστέρα Β 282, 

ὑπαγορεύειν τὸ ἀληϑές Β 45,7 

ὑπαχούειν τι ἀπὸ χοινοῦ Β 79,19 

ὑπαλλάττειν (τὸν ἐλάττονα ὅρον) A 176,8 

ὑπάλληλος. γένος. A 19,29 73,29 εἴδη 

B 245,9.10 411,15 ὅροι Β 180,21 212,25 

304,23 προτάσεις A 373,35 ἐπιστῆμαι 

B 100,8.31 101,20 117,25 118,18 119,25 
140,32 148,15 178,19 182,11. 12 

ὑπαντᾶν (πρὸς τοῦτο) B 89,1 

ὕπαρξις A 2923.27 πᾶσα 5. οὐσία λέγεται 

B 842,22 plur. A 409,,9 opp. στέρησις 

A 44,22. 23 opp. κατηγορία A 399,26. 32 

401,2 sq. 406,26 sq. 

B 373,23 cf. 239,18 

Opp. συμβεβηκός 

A 147,21 , 
τινος 

ὑπερβολιχῶς 531 

152,8 244,22 B 239,18 336,23 367,9 

376,21 τὸ ἤδη ἐν ὑ. ὄν A 155,1 ἐπὶ, 
ἐν τοῖς μεριχοῖς ἔχειν τὴν ὕ. Β 218,19 

279,12 ἔξω τούτων Β 273,16 

ὑπάρχειν τινί logice A 3,10 16,15 21,18 

saepe 
YBR 99 
ΖΦ.) 

τὰ ὑπάρχοντα τοῖς πράγμασι B 

ἀντὶ τοῦ κατηγορεῖσϑαι ἤτοι χατα- 

φατιχῶς 7 ἀποφατικῶς B 212,20.21 196, 

10 ἁπλῶς A 119,14. 15 

brapydvtms, ἐξ ἀνάγχης, avayzatus A 

59,29 119,7 sq. 127,16 128,29.35 131, 

3 sq. 304,15 al. 

ἐνδεχομένως, 

ἀμέσως B 198,31 sq. 

A 124,21. 22 ἡ 

τοῦ ἁπλῶς, χυρίως ὑπάρχοντος 

7] τοῦ ὑπάρχοντος φύσις 

φύσις A 

127,31.33 τὸ χοινότερον ὑπάρχον ... κατὰ 

τὸ ἁπλῶς, τουτέστι τὸ χαϑόλου᾽ τοῦ ὑ. 

σημαινόμενον A 128,10 sq. 

ἐστι τοῦ avayxaton A 126,5 

τὸ ὑ. χεῖρόν 

ἔστι μὲν ἐν 

τῷ πράγματι, δύναται δὲ χαὶ ἀπογενέσϑαι 

αὐτοῦ A 124,11 sq. τοιοῦτόν 

wal ποτὲ δύνασθαι μὴ ὑπάρχειν A 172, 

14 54ᾳ. ἐνδεχόμενόν ἐστιν ἐχβεβηχός A 

219,8 ef. 105,6 sq. 304,16. 17 

τρόπος (dist. dvayxaios, ἐνδεχόμενος) A 

43,12.17 44,7.25 ὃ. πρότασις A 51,27 sq. 

> « 
ἐστιν ὡς 

ς Pa A 
ὑπάρχων 

119,4 sq. (δηλοῖ τὸν ἐνεστῶτα χρόνον) 172, 

25 saepe ὃ. συμπέρασμα A 120,0 saepe 

αἱ τοῦ ὑπάρχοντος προτάσεις A 59,20 

120,9 121,33 122,27 ἃ]. οἱ συλλογισμοὶ 

τοῦ ὑπάρχοντος Α 121,91]. ὑπαρχόντως 

(μετέχειν) A 124,29 129,32. 88 sq. 142, 

4.5.17 sq. al. 

ὑπεναντίως A 359,3 

ὑπὲρ thy ἐπιφάνειαν, γῆν εἶναι B 155,1 384,15 

εἴτε φυσιχὰ .. εἴτε ὑπὲρ ταῦτα Β 333,2 

ὑπεράνω A 65,22. 81,29 

406,14 
ὑπερβαίνειν τὴν ὑπόϑεσιν A 24,16 

logice τινός Β 

τὸ συυ.- 

πέρασμα A 477,10 τὰ μεταξύ B 551.10 

398,19 sq. 

ὑπέρβασις dist. ἀπαγωγή A 477,9 dist. 

πρόσϑεσις, ἀφαίρεσις (κακίαι τοῦ δρισμιοῦ) 

3 851,18 sq. def. 352,24 sq. 

ὑπερβατόν Α 481,10 χαϑ' ὑπερβατόν B231,13 

ὑπερβατῶς A 351,8 ἀναγνωστέον Β 299,27 

ὑπερβιβάζειν 

296,15 

ὑπερβολή expl. Β 178,4 

67,22 356,16 

περιουσίας B 177,30 

ὑπερβολικῶς (διψῆν) B 381.3 

84" 

coni. ἀνωτέρω τιϑέναι Β 

opp. ἔλλειψις Β 

πρὸς ὑπερβολήν coni, ἐκ 



532 

ὑπερείδειν B 416,18 419,9 sq. 428,50 

ὑπερειστικός B 419.8 

ὑπερέχειν (τῆς γῆς) A 3,23 sq. B 2,138.14 

154,29 def. ibid. 80 

ὑπερχεῖσϑαι logice A 87,26 7 ὑπερχε!μένη 

ἐπιστήμη B 140.8. 15 sq. 

ὑπερτείνειν logice A 192,27.28 193,5 coni. 

πλεονάζει A 101,6 coni. ἐπὶ πλέον ἐστί 

Β 262,6. 1 

ὑπερτίϑεσϑαι (τὴν ἐξήγησιν) Β 158,13 

ὑπέχειν τὸν λόγον A 460,20 (περὶ τῶν ἀρχῶν) 

B 140,12 sq. 

ὑπνοῦν A 131,28 sq. 188,26 sq. 239,33 

ὑπό geom. τὸ ὑπὸ τῶν AH et sim. B 103, 

26 sq. τῆς ὑπὸ ATA (γωνίας) et sim. 

B 113,9. 28 114,8 logice εἶναι ὑπὸ τὸν 

υέσον ὅρον et sim. A 390,26 sq. Β 202, 

7.18 209,9. 31.32 212,2 213,4 al. 

ὑποβάλλειν ὕλην A 3,12 ὅρους A 47,5 τῶν 

ia ‘ss 

UTEPELGELY 

broBeBypevwy αὐτῷ (τῷ ἐπιστήμονι) πραγ- 

μάτων et sim. A 270,12 B 10,28 123,12 

140,16 155,10.18 τὴν 6. τῇ ἀποδείξει ὕλην 

B 57,21 τὸ b. γένος Β 146,1 316,4. 12 

321,8.9 τὰ τῇ αἰσϑήσει ὃ. B 216,16.26 

ὑπογράφειν A 237,17 

ὑπογραφή opp. ὁρισμός B 183,33 sq. 248,5.6 

ὑπόδειγμα A 20,28 (ἐπὶ ὑποδείγματος) 50, 

7.8 60,16 62,18 321,9. 27 3822.9. 33 
396,15 al. B 76,6 122,19 188,17 282, 

.23 ὑποδείγματος χάριν, ἕνεχεν A 286, 

10.11 289,33 B 295,23 

ὑποδειχνύναι B ὅ.9 

Jt) 

brodéyecdar τὸ σπέρμα B 280,20 

ὑποδιαιρεῖν A 24,2 
ὑποδιαίρεσις (ἀπὸ tod ποσοῦ) A 69,14 (ἐκ 

τοῦ ἐυΨύχου) 319,27. 28 

ὑποδιαστολή (εἰς τὸ a) Β 93,16 
9 

ὑποδοχή (τοῦ ἀνθρωπείου εἴδους) B 384,95 

plur. τῶν βρωμάτων B 417,16 

ὑποδρομιὴ τῆς σελήνης B 21,2 990,18 

ὑποδύεσθαι συλλογιστιχὰς συζυγίας, συλλο- 

γιστιχὸν τρόπον A 79,31 82,7.18 88,22 

99,8 191.1 ἐπιστήμην B191,14.17 192, 

13 198,13 203, 
ὑπόϑεσις tov ἐπαγγέλματος A 24,16 

expl. Β 182,9 sq. τῆς ϑέσεως εἶδος Α 

33,9 B 35,1.2 οἵ, 374,35 

ὅρος B 85,254. 131,30.5 

εἴδη ibid. 19 
ὁρισμοί B 127,17 sq. κυρίως def. ibid. 35 

sq. 130,2 ἰδικώτερον Β 129,4. κατὰ φύσιν 

logice 

~ «ς ’ 

dist. ὁρισμός 

διαιρεῖται εἰς δύο 

dist. ἀξιώματα, αἰτήματα, 

I INDEX 

ibid. 26sq. ὡς πρὸς τὸν μανϑάνοντα expl. 

Β 128,15 sq. opp. ἁπλῶς B 131,21 sq. 

ἁπλῶς ἀναπόδειχτος opp. ὑπ᾽ αὐτῆς τῆς 

ἐναργείας τὸ πιστὸν ἔχουσα Β 296,16 

ἀδύνατος dist. ψευδής A 56,25sq. εὐήϑης 

B 320,23 ἡ σὴ ὑ. A 461,20.21.24 ἐπεὶ 
υηδεμιᾷ ἀληϑεῖ ὃ. ἀδύνατόν τι ἀχολουϑεῖ 

A 90,32 ef. 104,8 127,11.12 135,11 

172,6 178,14 368,26 sq. 
οἰκείων ἀρχῶν καὶ ὑ. εἰληυμένην (πρότασιν) 

A 24,15 Ἀριστοτέλης ἀκολουϑῶν ταῖς 

ἰδίαις ὑποϑέσεσι Α 197,1 τὴν ἐν διαιρέσει 

ὑ. 1. 4. διάζευξιν A 245,1 διὰ τὴν ἐξ 

ἀρχῆς ὑπόϑεσιν A 458,14. 28 ἡ λέγουσα 

A 50:90 .173,3 al. Bo 226,16 ὡξ ἢ ὑ: 

A 174,21 198,30 200,32 al. 
ὥστε c. inf. B 220,16.27 ἡ ὃ. Eyer. inf. 

B 257,22 ἐν ὑποῦϑέσει 326,15 (ws) 

ἐν ὃ. λαμβάνειν, τιϑέναι A 170,22 251,8 

Β 291,30: 82 ἐξ ὑποθέσεως A 125,21 

173,24 177,30 233,52 (expl.) 303,10 
opp. ἁπλῶς Β 256,7 384,12 λαμβάνειν 

A 302,10 sq. 304,5 B 45,23 
σχευάζειν B 46,12 προϊέναι Β 250,2 

ἀπόδειξις expl. ibid. 3sq. χαϑ᾽ (xara 
τὴν) ὑπόϑεσιν A 47,14 90,18 94,21 189,22 

(opp. κατὰ ἀλήϑειαν) 367,25 368,5 B 

384,12 τιϑέναι A 147,21 λαμβάνειν (opp. 

ὑποϑετιχῶς) A 303,10 468,15 
συλλογισμοί (τούτοις yap 

ΠῚ ἢ ἢ 
τὴν ἐχ τῶν 

ἡ πρώτη ὃ. 

LATA- 

ὑποϑετιχός. ὃ. 

ὑποτίϑεσϑαι μὲν λέγομεν τὰς προτάσεις, 

τίϑεσϑαι δὲ οὐδαμῶς) 89,0 opp. χατη- 

ορικός A 240,30 417,13 sq. Β 81,15 

292.9 sq. 298,26 sq. 297,380 sq. 356,8 sq. 

χαχία τοῦ 0. σ. ibid. 24sq. πάντες els 

ταῦτα ἀνάγονται τὰ σχήματα A 241,25 sq. 

ef. 301,2 sq: πᾶς ὃ: 

πρὸς τὸ τελειωϑῆναι χατηγορικοῦ συλλο- 

γισμοῦ A 248,8 5ᾳ. 901,2 sq. 802,2 sq. 

μέρος εἶναι τῶν ὃ. τοὺς δι ἀδυνάτου A 

246,20 sq. 

A 301,10 sq. περὶ μὲν οὖν τῶν b. οὕτως 

εἴπωμεν A 244,8. 54. πρῶτος, δεύτερος, 

τρίτος, τέταρτος, πέμπτος τρόπος ibid. 9 56. 

413,10 B 44,18 διὰ τριῶν καὶ δι᾿ ὅλων 

ὑποϑετιχοί A 243,15.35 244,14 περὶ τῶν 

λεγομένων παρὰ τῷ Θεοφράστῳ δι᾿ ὅλου 

συλλογισμὸς δεῖται 

πάντες χατὰ μετάληψίν εἰσιν 

ὑποϑετιχῶν A 802,1 sq. οἱ χατὰ διάζευξιν 

ὑ. συλλογισμοί A 240,4. τοὺς ἐξ ὁμολογίας 

καλουμένους expl. A 358,3 sq. συμπλοχή 

B 83,8 προτάσεις A 468,31 ὑποϑετιχῶς 



VERBORUM 

δειχνύναι (Opp. κατηγορικῶς) A 244,2 

λαυβάνειν (opp. 2a ὑπόϑεσιν) A 303,10 
oup.rhéxety B 83,39 

ὑποχατιέναι. ὡς χαὶ ὑποχατιὼν δείχνυσι 

A 11,6 sim. 261,24 

ὑποκάτω A 65,22 87,23 101,22 logice τὰ 

b. A 16,5 B 257,20 408,22 ἡ 6. ee 

B 118,16. 17 sq. 119,4 146,9. 27 5 

ὑποχεῖσϑαι B 812.18 37,12 212,16 6.9} 4]: 

τῷ νῷ) πρὸς νόησιν 9 489,17 μόνοις 

δι" Oo —_ — ~ ~ 

αὐτῷ 

τοῖς εἴδεσιν ἄνευ τῶν ὑποχειμένων B 18]. 

14.15 ὁ ἀριϑμὸς τοῦ ὑ. ἃ 100,29.30 τὸ 

ὑποχείμενον πρᾶγμα ἃ 84,0 Β 43,2 δῆλον 

τῷ ὑ. ταὐτόν A 

opp. τῇ σχέσει A 11,20. 96 

38,32 B 4,11.19 32,21 opp. 

τῷ λόγῳ B 278,8 336,7 sq. 

opp. τῷ λόγῳ καὶ τῷ τρόπῳ τῆς χρήσεως 

Β 339,22 340,28.33 

Opp. κατηγορεῖσθαι (quod ef.) A 64,380.32 

69,10sq. 87,25 387,21 al. B 268,138.19 al. 
Sw , ἀπόφασιν AT2,22 yuniér 

ἐχ τῶν 9. ὅρων A 133,21 

A 264,51 

ZN 

TH οὐσίᾳ καὶ 

ἕν χατὰ τὸ 0. A 17,2 

εἰς χατάφασι 

Ὁ: χατηγορίαν A 210.2854. ἀεί, ἀπε κε 

τὰ A 101,16 sq. cf. 270,23 sq. 

seyws 0. expl. A 289,13 sq. τὸ ἔ 

om 

τὰ προ- 

σχατον, 

ἐσχάτως VD. V. EGY. τὸ “ATA τὴν μετάληψιν 

A 301,30 ὁ ὑποκείμενος (ὅρος) A 12,5 54. 

20,9 24,29 sq. 40,30 saepe Β 7,22 48,10 

121,8sq.al. def. A 25,14 sq. ἐλάττων 

δὲ (ἐστὶν) ὁ ἐν τῷ συμπεράσματι ὑ. A 67,29 

πότε γίνεται ἕκαστον τῶν στοιχείων ὑπο- 

zstuevoyv A 41,11 54. ὕλης λόγον ἐπέχει A 

65,12 ἐν ὑποχειμένῳ Β 64.1.2. 241,21.22 

ὑποχρίνεσθαι φιλίαν Β 865,1 

ὑπολαμβάνειν τι ἐπί τινος A 129,4 ὅτι 

A Δ461.11..12 ὡς Β 9.10 

ὑπόληψις χρείττων ἣ κατ᾿ ἀπόδειξιν B 47,18 

τῶν ἀμέσων προτάσεων 924,1 332,3 ὁ 

τρόπος τῆς ὑ. B 321,21 528,18.19. ψευδής 

B 191,32 194,17 

σαύτως ἔχουσα opp. ἣν ἐνδέχεται χαὶ ἄλλως 

ἔχειν Β 591,9254. 5 330,20 

ὑπόλογος math. opp. πρόλογος B 427,15 sq. 

087,7 
, 

VROUEVELY (ἀφαίρεσιν, 

ἀμετάπειστος χαὶ ἀεὶ W- 

2~ 1 aes ἐπιστημονιχή 

ὑπόλοιπος A 

πρό ϑβδι σύνϑεσιν, 

διαίρεσιν) A 26,11 sq. Β 312,23. 24 

ὑπομιμνήσκειν A 1,6 117,27 

ZLO AINE 36,23 133331 

A 467,4 B 43,13 174,6 

A 394,23 463.4 
al. B 278,18 

ὑπονοεῖν A 35,31 

201,18  ¢. inf. 

315,29 414,11 pass. 

ὅτι A 852,4 462,26 463,12 

ὑφιστάναι 533° 

ὑπονόησις (χαϑόλου) A 465,17 

ὑπόνοια B 133,20 278,19 393,32 394,5 

408,3 414,12.13 ἐπιστημονιχή A 463,13 

δίδωσι yap ὑπόνοιαν νοεῖν B 403,26 

ὑποπίπτειν logice τινί B 429,30 

τοὺς A 311,22 312,10.11 B 352,25 sq. 
ὑποπτεύειν B 370.5 

ὑπόπ 

ὑπορρεῖν. ὅσα γίνονται, ὑπορρέουσιν Β 882,8 

B 243,23 πραγ- 

μάτων (opp. ἣ τῶν λόγων προφορά) A 350,19 

ὑπόστασις 900.4. ὃ τῶν 

τοῦ εἴδους Β 810,2. ἐν τοῖς μεριχοῖς 

ἔχειν τὴν ὑ. B.273,10.11 279,2 ὡς ὄντων 

ἐν ὑποστάσει B 212.2 

ὑποστηρίζειν B 419,0 

ὑποστιγμή Β 261,6 

ὑποστίζειν εἰς Β 161,15.16 ἐν B 260.29 

ΘΠ 

ὑποστορεννύναι. τοῖς 

Α 44.34.20 

ιν pass. αὖϑις coni, ἀνταναχλᾷσϑαι 

΄ 

τρόποις ὑπέστρωται 

ὑποτάττειν ἃ 377,25 logice τί τινε A 338,30 

ὑποτείνειν. ὑφ᾽ ds αἱ ἴσαι πλευραὶ ὑπο- 

τείνουσιν Β 13,20 

ὑποτελής (τοῖς Μήδοις) B 377,29 

ὑποτιϑέναι B 223,21 

A 339,13 τὸ xazt ee B 235,29 

τὸ κοινὸν γένος Β 411,20 ὁ. dupl. accus. 

(add. ws) B 220,11. 22 388,27 397,5 τ. 

inf. B 274,22 389,7 med. (opp. τίϑεσϑαι) 

A 33,7 56,12. 22 90,28 sq. 141,16 sq. 

ΤΙΣ 02,5 sqe 19853 5 \ 199.728 al: 

B 45,6.17.22 46,3 201,15 206,7 212,22 

223,14 225,1 226,19 al. ὑπόϑου A 473,27 

aor. pass. B 37,12. 13 423,7. 15. 25 

DROTPEYOUSNS τῆς σελήνης τὸν ᾷ i | Pe 

τὸν ee fee 

ὑποτρέχειν. 

ἥλιον Β 20,1 
ὃ 

σολοιχισμοῖς ὑποφέρεσϑαι A 333, ἘΣ 
24, 2 

ἐὐτο ειν pass. ὑπὸ τὴν γαστέρα B378,12 

eae τῇ φύσει A 15.2.9 opp. πρῶτος 

A ὕστατον logice opp. πρῶτον 

expl. B 231,23 

ὕφεσις TOD δευτέρου, τρίτου σχήματος A 88,20 

wy) 102,8 sq. 

ὑφιέναι. ὑφειμένος τινός A 65,8 (τῇ τάξει) 

74,8 
ὑφιστάναι B 

χατὰ THY τάξιν τῶν OTOL, "είς 
i 

242,20 med. B 376,5.7 

242,17.20 χωρὶς 
92 ibid. 23 zat? chozinptay Β 395,9 ἐν 

Β 219,2 235,19 242,19 ἐν τῷ 

χαϑ᾿ αὑτό B ὕλης 

αὐτῷ 



094 ὑψοῦν 

A 15,292.23 perf. A 167,9.10 B 290,20 

307,2 365,18 καϑ᾽ αὑτά (opp. χατὰ sup- 

βεβηχὸς ἐν ἑτέροις) A 43,10 B 31,1 63, 

26 96,5 sq. 215,26 220,12 241,23.27 al. 
dua B 383,3 xad? 

ἐν Β 273,7 809,1 
μοναδιχῶς Β 73,6 

ὁλοχληρίαν ibid. 13 

ὑψοῦν pass. B 399,23 

Φαίνειν intrans. B 311,16 pass. A 299,2.4 

τὰ ὑπὸ τῆς αἰσϑήσεως φανέντα A 2,3. 4 

διά τινος A 36,25 φαινόμενος A 36,29 

37,1 298,29. 32 314,17.18 B 184,26 
φαιός A 245,8.17 330,17 sq. B 33,21 sq. 

408,19 
φαλαχρός A 271,382.33 sq. B 235,21. 27 

245,30. 31 252,4 406,27 
φάναι. φημί appositioni additum A 18,17 

259,20 B 2,25 38,15 80,26 84,17 al. 
φημὶ δή A 16,30 61,25 B 1,5 82,15 

215,11 φημὶ δέ B 78,24 τί γάρ φησιν; 

et sim. A 84,1.18 197,20 B 33,10 

τί φησιν; A 357,24 

φανεροῦν A 247,27 452,13 476,12 sq. 

φανός superl. B 332,10. 16.18 

φαντάζεσϑαι τὰ μὴ ὄντα, τὰ ὄντα A 3,3 

τ 
οἷον 

φαντασία A 1,19sq. def. Α 2,254. τὰς ἀρχὰς 

ἐκ φ. δέχεσθαι ibid. 22 συμπλεχομένη ταῖς 

λογικαῖς νοήσεσι A 8,2. 4. 15.18.19 opp. 

ἡ τῶν αἰσϑητῶν φ. ibid. 14 τοὺς τύπους 

τῶν αἰσϑητῶν ἐν αὐτῇ φυλάττομεν ibid 6. 

μετὰ ὕλης τοὺς τύπους χαὶ τὰ εἴδη τῶν 

αἰσϑητῶν διὰ τῆς αἰσϑήσεως ἐδεάσατο 

ibid. 12 ef. B 435,7.18.22 436,35 437, 

17. 26 sq. 

ταράττει ibid. 9 

non ἀεὶ Ysviouevyn A 3,1 sq. 

τοὺς ἐξ ὁμιωνυμίας σοφι- 

τιχοὺς συλλογισμοὺς εὐλόγως ἀν τις τῇ φ. 

περιάψοι ibid. 22 οἵδεν, οὐχ oldev ibid. 

25.26 τοῦ Ψεύδους αἰτία ibid. 33 ἄλογος 

A 13,33 14,8 32,18 353,11 ef. 2,2 Β.439,3 
φαντασίαν τινὸς ἔχειν B 171,20 435,7 

ἀνυδράν B 43,1 

Β 155,7 καταγράφειν ἐν tH 9. Β 156,9 

φάντασμα A 3,16 

THY φ. ἀπερείδειν εἰς 

μεριχόν ibid. 27 

φανταστιχός. τὸ φ. B 434,17. 22 

*oaootacia A 2,9 

φάρμακον (ἀλεξητήριον, δηλητήριον) B 2 

581.1 

φάσις (def.) A 11.19.54ᾳ. Β 132,2 137,4 

Ἐφάτνωσις. ἐν τῇ φ. χαὶ τῇ ἄνω καὶ τῇ 

χάτω B 382,33 

I INDEX 

φαῦλος opp. 6 ἐπιστήμων Β 150,9 

φέρειν pass. ἄνω, κάτω B 384,30 395,27 

ἀπορίας A 42,36 ἐνστάσεις B 59,11 τοῦτο 

φέρει πρὸς τὸν ἐνιστάμενον B 360,11 τινὰ 

εἰς ἀπορίας A 81.8 φέρουσι (scil. at προ- 

τάσεις) τὰ ἐναντία A 420,32 τὶ ἐπί τινος 

i. 4. χατηγορεῖν A 16,35 148,2 167,19 

169,6 253,22 326,25 372,15 κατά τινος 

A 153,23 ὁμωνύμως A 1481.2 διά- 

gopos ἧ γραφὴ φέρεται A 57,24 sim. 

226,5 293,2.4 B 107,17 épetat τις 

ἱστορία A 480,27 φέρεται τοῦτο ἐν τοῖς 

ἀρχαίοις ἀπομινημονεύμασιν Βὶ 118,12 συλλο- 

γιστιχῶς καὶ ἀποδειχτικῶς φερόμενος 

(Πλάτων) ἃ 6,16 ἐπί τι Β 5,19 180,1 

— φέρε εἰπεῖν A 62,20 68,21 166,27 

25033 "253,19! 26020. 262;56293 11 al: 

B 135,4 om. εἰπεῖν A 21,9 22,8 Β 133,29 

377,39 378,18 380,5 

φευχτός A 6,34 274,3 
φϑάνειν ὁ. partic. A 19,1 321,7 825,2 373,17 

ἔφϑημεν προεχϑέμενοι, προειπόντες Β 366,7 

386,6 c. inf. Β 388,29 482,28 φϑάσας 
εἶπον et sim. A 298,24 302,35 350,1 

B 228,13 230,4 238,18 324,5 al. — 

logice εἰς B 162,26 185,10 229,11 247, 

18 269,8 280,1 281,18 319,24 ἐπί τι 

B 221,2.4.28.29 225,7.13 226,28 231,29 

φϑαρτιχός A 340,14 

φϑείρειν pass. A 167,20 Β 279,5sq. 327,1 

ὑπὸ τῆς ἰδίας κακίας A 256,24sq. φϑαρτός 

A 68,15 Β 273,19. 20 278,29 
συμπέρασμα Β 108,8 54. οὐχ οἷόν te τῶν 

φῦ. τι ἀποδειχϑηνα! Β 106,5 sq. 

ὁρισμὸν αὐτῶν ἐνδέχεται εἶναι Β 109,9 sq. 

φϑίσις opp. αὔξησις Β 141,18 

φϑόγγος plur. B 269,20 

B 308,27 sq. 314,6 

φϑορά (τοῦ σώματος) B 327 
ὑδεύοντος A 167,20 τὰ ἐν γενέσει χαὶ od. 

(πράγματα) A 66,9 B 384,17 390,13 436,9 

439,38 

φιλία ἡ ἀληϑής opp. at τῶν πολλῶν ὁμώ- 

πρότασις, 

3 OA 

OUO0E 

βαρεῖς, ὀξεῖς 

.2 ἐπὶ φϑορὰν 

νυμοι φ. B 335,19 sq. ϑεῖόν τι χρῆμια opp. 

ἡ δικαιοσύνη ibid. 20 sq. 

φιλογεωμέτρης A 66,29 

φιλονεικία Β 85,12 

φίλος. ὅπερ φίλον τῷ ἀποδειχτιχκῷ A 86,7 

φιλοσοφεῖν A 25,22 27,5 sq. 153,16 288, 

16 sq. 333,16 384,10 948,8 350,21. 22 

B 87,20 sq. 322,16 περί τινος Β 380,6 



VERBORUM 

φιλοσοφία (ποῖον τῆς φ. μέρος) A 1,10 

4,27.29 60,30 sq. 8,8 τὴν λογικὴν εὑροῦσα 

ὡς ὀργάνῳ αὐτῇ γρῆται A 1,94, δῦ οἱ. 

309,16 

φύσιν Yewpyttay te οὖσα καὶ πραχτική 

A 8,23 cf. B 2,25 xpaotm B 102,8 

πάσης ἐπιστήμης τὰς ἀρχὰς εὑρίσκει τε xa 

ἀποδείκνυσιν: ὅϑεν καὶ τέχνη τεχνῶν χαὶ 

sae ; Se ive mek 
τὸ τῆς 9. γένος B215,3 χατὰ 

Aldea 

ἐπιστήμη ἐπιστημῶν εἴρηται B 118,25 

119:15:16 cf. 141,5 14.90.90 148:9: 

156. 144,17 

φιλόσοφος σχέψις AGT,7 ἀνῦρωπος B 251,27 

τὸ φ. Β 245,26 sq. 247,6 373,24 οἱ φ. 

opp. ῥήτορες A 11,5 481,2 Β 6,25 7,4 

opp. γραμματιχοί A 25,10 opp. ὁ yew- 

υέτρης B 16,23 τῶν xaddhov τὴν ὃιδα- 

σχαλίαν μετέρχονται A 42,34 οἵ, 51,22 58, 

30 τῆς ἀποδείξεως ἐδεήϑησαν ὡς ὀργάνου 

B 3.324 sq. μηδεὶς ὑπολαμβανέτω ... ὡς 

περὶ σοφιστικῶν συλλογισμῶν ἐστι τοῖς φ. 

ὁ λόγος ibid. 12 ὁ πρῶτος φ. B 70,11 

140,24 (opp. μερικός τις ἐπιστήμων) 142,25 

οἱ παλαιοὶ φ. A 480,12.13 Β 418,11.18 

ὁ κύων Β 134,29 — in exemplis A 303,28 

3 373,20.23 — 6 φιλόσοφος i. e. Aristot. 

A 1,8.11 4,32 6,7 22,30 23,20 43,3.6.7 

44,27 45,14 46,3 58,30 66,30 68,15 

12,24.29 38,29 97,32 126,21 al. B 56,32 

96,28 126,35 i. e. Ammonius A 329,16 

049,32 B 47,24 48,7 146,26 158,7 160, 

14 177,19 217,4 234,4 258,27 260,29 

268,21 323,12 

φιλοτιμία. ὑπὸ φιλοτιμίας A 23,2 

ὁ 

sit 

φλεβοτομεῖν pass. B 58,11. 13 

φλέγμα B 417,10 

όβος B 64,30 

ppéap. διὰ τί τὰ op. ἐν χειμῶνι ϑερμά εἰσιν SS} SS) 5 

B 419,52. 33 sq. 

φρονεῖν μέγα ἐν A 308,17 

124,28 345,10 

5 zeal) 

φρόνησις A 80,27. 28 sq. 

398,13. 14 
v 

τὸ τέλος ἔγχει 

περὶ τὰ πραχτὰ ἔχει. 

ἀόριστον καὶ τὰ πρὸς τὸ 

τέλος ἄλλοτε ἄλλα λαμβάνεται opp. τέχνη 

B 531,10 sq. 

ροντίζειν c. inf. B 258,4 

ὕεσθαι ἐξ B 382,385 430,11 πεφυχέναι 

ὁ. inf. A 167,11 330,24 B 63,8 68,28 

94,6 110,7 285,24 237,17 850,16 τὸ 

πεφυχός i. 4. τὸ ὡς ἐπὶ τὸ TOAD A 153,25 

φυλάττειν servare A 3,7 27,24 42,27 65,16 

70,11. 18 95,1. 8 130,12 al. B 56,25. 29 

φύσις 535 

207,18. 27 270,22 τοῦτο 

A 424,14 

φύλλον B 423,17. 18 430,9. 11 

φυλλορροεῖν B 428,1 sq. 425,24 sq. 429, 

33 sq. 431,30 

φυσιχός B 321,3 φύσιν def, 

B 380,9.17 opp. τεχνητός B 382,30 

383,22 σώματα A 5,18 Β 192,6 xpay- 

pata, ἔργα Β 332,30sq. 383,21 sq. 395, 

8.18 ἀρχαί B 147,12 εἴδη B 279,11 

ἐνέργεια A 348,13 380,12 

πάϑημα, πάϑος A 184,4. ἰδιότητες A 

332,13 ἔννοια B 35,21 ϑεωρία B 147,11 

ϑεώρημα A 306,9 B 97,4 146,24 xpaypa- 

tetat (opp. λογικαί) B 331,13 τὸ φ. dyaddv 

A 140,21 tao. A 14,33 Β 126,6 146,23 

282,1 πάντα εἶναι ἐξ ὕλης καὶ εἴδους 

B 34,25 ef. 383,27 

A 61,24, 27 (i. q. τὰ ἐν γενέσει καὶ φϑορᾷ) 

152,17 opp. ta τ. χαὶ τὰ προαιρετά 

Β 385,13 — ὁ φ. B 34,25 125,25 120,6 

146,18 239,32 316,21 opp. ὁ ἰατρός 

Β 100,26.27 — φυσιχή A 306,10 B 100,25 

119,4 147,5 320,10 expl. B 332,380 ἐν 
ταῖς Φυσιχαῖς B 112,6 — φυσικῶς A 49,19 

φυλάξασϑαι 

con. χατὰ 

δύναμις B 

ΟΡΡ. τὰ τεχνητά 

φυσιχώτερον B 48,7 

φυσιογνωμονεῖν A 483,24 

φυσιογνώμων A 485,5 

φυσιολογία B98 ἣν ἰδίως χαλοῦμεν def. 

> 333,1 

φύσις A 19,19 54,19 B 182,23.27 ἀρχὴ 

χινήσεως “at ἠρεμίας B 85,1 μέσον τι 

πρᾶγμα λέγεται τῶν εἰδῶν A 66,12 εἴ. 

B 383,28. 29 

ὕσει ἀναλογοῦν A 66,22 sq. 

δεύτερον (σχῆμα) τὸ τῇ 
~ > opp. 7 

ετέρα γνῶσις B 225,11 sq. opp. τέχνη 

151,28 152,12 sq. 

Opp. ἐχ τῆς τέχνης B 

ἣν. 
A TH ὑπὸ τῆς φ. γι- 

νόμενα 1) 380,7 

389,31 τινός A 13,22 (coni. ἰδέα) 21.11.12 

127,351. 33 151,5.25 162,24 167,6 322.6 

332,15 B 94,7 

A 168,7 352,58 3538,1 B 177,6 τῶν xpay- 

μαάτῶν A 300,13. 22 B 120,14 181,4 

312,12 al. opp. % χρῆσις ε 

21,26sq. ἡ ἐν ἐχάστῳ μεριχὴ φ. | 

> ὁδ0).10 

ἰδίαν φ. ἀσυλλόγιστοι A 318,25 

273,14 372,50 τῶν ὅρων 

ἡ hp. 

7 ἐν τῷ λίϑῳ φ. χατὰ τὴν 

τοιαύτην 

ἔχειν τὴν φύσιν ἃ 165,1 412,19 B 94,13 

ὡς ἔχει φύσεως A 392,27 B 207,17 

210;8 «ἔχει ἡ φύσις c. inf. A 152,25 

φύσει dist. ypdvy A 13,27 14,2. 18 



536 φυτόν 

opp. ϑέσει A 87,11.17 opp. γενέσει 

A 169,3 opp. ἡμῖν A 247,27 B 336,28 

χατὰ, παρὰ τὸν σχοπὸν τῆς φ. B 380,8 sq. 

χατὰ φύσιν A 910,21 sq. 211,4. 281,19 sq. 

315,20 sq. 316,23 sq. (opp. καῦ᾽ ἡμᾶς) 

474,15 B 293,19 357,31sq. coni. φυσικόν 

def. B 380,9 παρὰ φύσιν A 271,32 B 357, 

81 sq. xatyyopetv, κατηγορία A 212,8 sq. 

B 218,25 sq. 235,17 sq. 357,31 sq. ex 

φύσεως A 484,26 

433,22 — via xal ἡ αὐτή, ὡρισμένη φ. Sim. 

B 63,17. 19 84,29 85,32 86,2 94,1 120,15 

277,13 278,6.17 ἡ ὑποχειμένη φ B 94,4 

pia τις χοινὴ φύσις πολλοῖς ὑπάρχουσα 

Β 273,4 coni. οὐσία B 342,22 360,4 εἰ ἔστι 

o. ϑεοῦ ἢ κενταύρου B 336,13 οἵ. 362,34 

plur. (coni. οὐσίαι) B 301,28 411,4. ὃ sq. 

τὰς διαφορὰς τῶν ὁρωμένων φ. Β 414,28 

φυτόν A 14.454. 16,5 18,1 37,20sq. 76,18sq. 

83,34 84,1 87,14 sq. (aypta) 112,1 sq. 

354,9 sq. B 405,16 425,26 sq. 

φωλεός. τῶν φωλεῶν B 434,24 

φωνή A 20,13. 14 Β 363,2 

τινὸς οὐσίας B 65,12 opp. τὸ σημαινόμενον 

A 16,12 
25 sq. διαφέρειν χατὰ τὴν τῆς φ. προ- 

φοράν A 148,32 ἁπλαῖ A 4.08 11,19 56. 

(opp. σύνϑετος) 10,18 67,6.11 B 1.1 sq. 

ἀντιχείμεναι A 26,2 ὁμώνυμος A 273,1.4 

B 86,7 273,1 277,12. 27 al. 

φῶς Β 809,4 sq. οἰκεῖον A 

λυχνιαῖον B 171,18. 20. 24. 25 

ἐνέργεια B 309,10 

φωστήρ plur. B 167,25 

opp. ἐκ padjsews B 

σημαντικαί 

dist. πράγματα, νοήματα A 242, 

250,17. 18 

f τοῦ φ. 

φωτίζειν Β 311,17 353,16.18 382,27 τὸν 

περίγειον τόπον Β 92,17 pass. Β 309,7.8 

382,17 τὸ τὴν σελήνην ἐκ τοῦ ἡλίου 

φωτίζεσθαι B 129.2. cf. 31,27 sq. 49,8 

168,26. 28 299,17 333,10. 11 370,7 

φώτισμα plur. (τῆς σελήνης) A 252,10 B 109,2 

φωτισμός (τῆς σελήνης) Β 31,29 96,21 

plur. A 85.24.26 B 28,11 31,19 sq. 96,22 

97,26 98,2 168,26 sq. 172,18 299,19 

Χαλινοποιητιχή A 8,3 sq. 

χαλινός A 8,3 sq. 

yahxevs A 7,31 

χαλκευτιχή A 7,33 sq. 262,3 

χαλχός B 280,15 sq. 384,04 sq. 

B 362,8 
ὁ Aevxds 

I INDEX 

χαλκοῦς B 78,18.19 80,15sq. 271,27 280,29 

348,11 
χαρά A 448.19 sq. 451,18 454,22 459,4. ὃ 

480,6 
χαραχτὴρ tod διαγράμματος A 214,0 ὀξύ- 

ρυγχος, στρογγύλος B 5,9. 10 

χαρακτηρίζειν A 13,33. (χατὰ τὸ κρεῖττον) 

35 19,22 68,20 154,13 167,19 186,17 

330,33 B 78,11 

χαραχτηριστιχός A 188,38 

χαρίεις (παράδειγμα) A 348,135.16 (ϑεώρημα) 

469,11 

χάρις (λόγων) A 262,18 — τούτου yap A 

389,8 450,3 479,30 480,21 Β 984,0 420,17 

γ. τοῦ μὴ .. προσκρούειν B 382,18 σαφη- 

γείας γ. A 389,20 παραδείγματος χ. 

A 286,11 481,28 inv. ord. A 482,10 

ef. B 382,8 

χεῖλος plur. A 341,21 

χειμέριος compar. καιρός Β 422,2 sq. 

χειμών A 61,25 B 396,18 419,31 sq. 

yetv pass. (ὃ χαλκός) B 280,14 χυτός 

(μέταλλα) ibid. 15 

χείρ (μέρος οὖσά ἐστι καὶ ὄργανον) B 8,31 sq. 

15,26 χερσὶ χεχρῆσϑαι Α 2τῦ.21 κρύπτειν 

ὑπὸ τὴν χ., ἐν τῇ χ. B 15,28 16,10 

χειρουργία B 5,19 

χειρουργιχή (γαλκευτιχῆς χρείττων) A 8, 

lo. 14 

χείρων logice πρότασις A 71,14. 17 78,22 

88,25 126,3.4 196,27 205,11. 15 216,15 

230,31 233,28 B’ 56,9\)290;3) οὐ yap 

ϑέμις τὸ y. τοῦ χρείττονος αἴτιον εἶναι 

B 214,22 
χερσαῖος B 110,9 (opp. ϑαλάττιος) κύων 

B 184,28 273,2 

χιλιάς B 47,29 

Ἐχιλοποιεῖσθαι B 417,15 

χιών A 82,31 sq. 238,31 397,10. 11 B 38, 

13. 14 252,25 
χολή A 473,17 sq. Β 488,0 sq. 

B 417,10 

χολώδης. τὸ χ. B 411,9 

χορδή plur. Β 242,15 800,9 307,11 

χορηγεῖν τινί τι A 19,19 Β 5,10 

χόρτος Β 142,14 
χρεία. ὡς ἡ yp. ἀπένειμεν, ὥρισεν B331,18.19 

τινός (ἐστι) A 127,5 243,21 256,17 387,18 

479,31. 32 sq. B 24,22 59,8 378,20 sq. 

ce. inf. i. ἃ. χρή A 417,22 B 138,21 ev 

χρείᾳ γίνεσθαί τινος B 376,4.5 χρείαν 

χειρόνως ἔχειν ἃ 2.1 

Lavy) 
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τινὸς ἀναπληροῦν, πληροῦν A 9,9 25,4 
B 307,32 419,2 

χρειώδης πρός τι A 316,24 

ypepetiCery Β 95,13 

χρεμετιστιχός A 17,17 B 209,14 sq. 230, 
13 sq. 412,25. 33 

χρεωφειλέτης B 380,29 
χρή. κατὰ τὸ Ἀττικὸν Eos τὸ ᾿χρή᾽ παρέλειψε 

A 9,22 sq. 

χρήζειν τινός (ἀποδείξεως) A 31,16 B 59,6 

128,1 217,24 420,10 

χρῆμα. μέσον, ϑεῖόν τι yo. ‘A’ 66,17 B 

303,19 

χρῆσϑαι. perf. i. 4. praesens A 17,16 33,15 

34,20 66,32 75,11.13 114,20. 22 al. B 

2,21 7,4 11,2 30,15.25.26 32,4 54,5 

128,11.15 4]. ἐχέχρηντο i. 4. ἐχρῶντο 

A 801,1 -- χρᾶσϑαι, χρᾶται Β 366,6 

416,22. 23. 26. 80 418,19 
χρησιμεύειν πρός, εἰς A 112,238.24 291.6 

295,32 302,8 314,7 370,24 888,4. B 64, 

15.22 72,11 129,20 136,18. 19 137,23 

269,1 337,29 404,15 περί τι A 305,20 
χατά τι B 408,32 

χρήσιμος A 1,8 4,26sq. τὰ yp. πάσης τῆς 
ἀποδειχτιχῆς μεϑόδου B 69,19 

χρῆσις A 9.7.8 28,16 333,25 ἡ χοινὴ τῶν 

ἀνθρώπων yp. Β 829,10. 21 325,13 ἐχ 

τῆς χρ. τῆς ἡμετέρας opp. ἐχ τῆς φύσεως 

τῶν πραγμάτων A 21,25 sq. τῷ τρόπῳ 

τῆς χρ. ἕτερα B 339,22 (coni. τῷ λόγῳ) 

340,28 ἐν πολλῇ εἶναι χρήσει A 154,23 

χρόα τοῦ προσώπου B 385,17 

χρονιχός. τὸ yp. διαίτημα B 421,32 χρονι- 
χῶς Β' 10: 10 

χρόνος A 11,25 πᾶσα γένεσις καὶ χίνησις 

ἐν χρόνῳ ἐστί, μέτρον κινήσεως 6 yp. B21, 
2954. 987,21 sq. μετρεῖται ὑπὸ τῆς τοῦ 
ἡλίου κινήσεως B 393,38 ἐν χρόνῳ τὸ νῦν 

(ἡ ἀρχή) Β 269,11 συνεχὴς ὧν διαιρεῖται 
χατὰ τὸ νῦν Β 392,31 sq. ἐπ᾽ ἄπειρον 
διαιρετός B 899,9 454. ὡρισμένος, ἀόριστος 
B 389,6sq. plur. Β 21,27 73,20.21.29 
(7,9 316,21 ἐπὶ τῶν yp. MAdtwvos B 
279,16 μετὰ δέχα ἣ εἴχοσι ypdvous, μετὰ 
παραδρομὴν χρόνων Β 9589.8. 9.32 sq. 
χρόνῳ πρότερος opp. ἀξιώματι A 13,6 
προὐπάρχειν, πρῶτος ibid. 27 14.2.18 
ὁρίζεσϑαι A 192,26. 27 ἐπὶ πλείονος χρ. 
A 160,21 ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ yp. A 172,20 
ἐν χρόνῳ opp. det A 175,23 176,2. 18 

ψευδής 537 

χρῶμα A 295,10 sq. 325,34 sq. 326,28 sq. 
456,26.28 457,16 B 21,19 sq. 28,9 214, 
20 219,11 306,22 al. πᾶν χρ. ἣ λευχὸν 
ἢ μέλαν ἤ τι τῶν μεταξύ B 913,10 δια- 
χριτιχὸν, συγχριτικὸν ὄψεως B 250,28 
342,20.21 356,12.13 ὅμοια def. B 428, 
5 sq. 

χρωννύναι perf. pass. A 313,10.14 343,24 
B 91,14 111,9 sq. 

χυμός. οἱ χ. enum. B 41710 ἡ τῶν Ve 
συμμετρία B 25,22 (τῶν τεσσάρων) 379,3 
ἡ τῆς δυνάμεως τῶν χ. διαχριτιχὴ ἐπιστήμη 
B214,4 ὀξύς, ἀμβλύς def. B 415,34 sq. 
κένωσις τῶν ἐνοχλούντων y. B 439,12 

χώρα μέση B 73,13 μέσου ὅρου B 65,18 
μείζονος προτάσεως γώραν ἀποπληροῦσι 
B121,11 χώραν ἔχειν (ἐπί τινος) Α 19,8 
26,4 46,28 348,24 351,13 Β 10,25. 29 
15,26 18,25 135,18 147,15 323,22 385, 
12.14 ς. inf. B 349,22 353.19 

χωρεῖν ἐπὶ tov ἔλεγχον B 3,19 ἐπὶ τὰ μὴ 
ὄντα A 372,14 ἐπὶ τὸ ἄπειρον A 31,24 
B 250,8 202,13. 1 μέσος χωρήσας A 
169,22 

χωρίζειν logice A 48,15 sq. 74,18. 19 sq. 
124,138.14 129,15 198,11 (ἐνδεχομένως) 

201,21 B 63,8.9 84,27 (τῇ ἐπινοίᾳ) 94,4 
(κατ᾽ ἐπίνοιαν) 216,5 239,16. 24 405,33sq. 
406,20 χωριστός (σωμάτων scil. ἡ Ψυχὴ) 
Β 256,6 logice Β 242,9 273,6. 94, 25 
278,15 sq. χεχωρισμένως B 339,14. 15 

χωρίον geom. Β 36,11.12 locus Aristotelis 

A 129,1 350,16 481,16 B 86,8 158,8.13 
160,14 523,10 

χωρὶς et μή A 28,14 38,25 B 136,22 184,23 

244,15 ὁ. gen. A 28,12 ἀποδείξεως A 

30,31 B 36,3 ὧν 7. B 8,8 

Μῶρος. τὸν χάτω 7. B 380,18 

VaxdCew B 421,19 

Wexas plur. B 182,5 

ψευδάριον (ἐν γεωμετρίᾳ) Β 151,22 153,20 

154,9 

ψεύδεσθαι logice opp. ἀληϑεύειν A 2,31 3,1 
16,23. 24 sq. 180,5 sq. 245,16 251,10 

978,14 579,6 B 364,8 389,84 439,15. 30 

ἐπί τινος A 399,29 ψευδόμενος A 38,25 

ψευδής logice A 3,2 opp. ἀδύνατος A 56, 

27.28 173,1 174,9.24 177,9 ἀεί, ποτέ 

A 4,10 sq. Β 211,8 sq. ὅλη, δι᾽ ὅλου, 
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χαϑόλου, χατὰ πᾶν, ἐπί τι A 396,12 399, 

26 sq. 401,2 sq. 405,25.26 B 192,28 sq. 

(def.) 198,6 sq. 202,2.6 203,3 sq. 204,13sq. 

211,18 sq. 

ἀληϑές τι συλλογίσασϑαι, ἀλλ᾽ οὐχ ἀεί Β 

296,19 sq. ef. A 255,11 sq. 

i), συμπέρασμα δι ἀληϑῶν προτάσεων 
συναχϑῆναι χτὰ. Β 312,8sq. ef. A 3,32 

255,10 Ψευδῶς λαμβάνειν A 251,11 (στὰ 

τι, δι᾽ ὅλου, καϑόλου) ἀποφάσκεσθϑαι, xata- 

δυνατὸν μὲν ἐχ ψ, προτάσεων 

ἀδύνατον τὸ 

φάσχεσϑαι, χατηγορεῖσϑαι Β 202,854. 9854. 

ψεῦδος logice Β 2,29 saepe 

αἰτία A 3,33 

τοῦ ψεύδους 

i. ᾳ. μὴ ov B 26,20. 21 

opp. ἀδύνατον A 128,4.5sq. πλεοναχῶς 

B 313,5 sq. τι A 394,10 sq. 

οὐδέποτε ἀποδείκνυται B 276, 

ὅλον, ἐπί 

28 ἐχ ψευδῶν 

συνάγεται Β 312,383 tov. ἔχει ἐκ ἃ 8,11 

χατὰ τὴν ὕλην μόνον τὸ Ψ. 
Β BOB ( 

Ψευδωνύμως B 333,22 

λαμβάνων 

Ψιλός: στοιχεῖα ἃ 282,28 ῥήματα Β 242,16 

διανοίας ἀνάπλασμα Β 360,9 

Ψιμύϑιον (Ψιμμύϑιον) A 203,31 298,91 

376,12.19 Β 91.21.22 252,25 ψιμμίϑιον 

Β 415,24 428,13 

Yittaxos plur. (ἀπομιμοῦνται τὰς φωνὰς τῶν 
7 ‘ ‘ 

ἀνθρώπων ἡ χαὶ ἄλλων ζῴων) B434,19sq. 

ψόφος A 341,21 Β 800,29.26 353,17 814, 

13.14 383,18 

Ψυχή coni νοῦς (οὐσίαι νοηταί, ἁπλαῦ B 

338,31 339,8. 18. 375,17 et “ἔστι wv. 

B 337,15.22 cf. 368,12 def. Xenocratis 

Β 348,2 sq. ἀρχὴ ζωῆς B 167,18 

ἀϑάνατος, αὐτοχίνητος, aetatvytos A 1], 

30 sq. 22,8sq. 23,4.9.16 35,3 sq. 36,4.5 

38,4 sq. 40,19 sq. 241,28. 29. 35 sq. 243, 

245,1 (ἀκίνητος, ἀσώματος) 249, 

258,2 270,10 271,7 

978,10 456,19 480,12.138 B 

6,20 sq. 7,21sq. 24,8sq. 25,12 28,12 sq. 

50,19 127,84 sq. 182,10. 11 143,14 sq. 

144,10 145,20 167,17 sq. 218,17 sq. 256, 

5.6 322,20 326,30 sq. 328,4 sq. 

zat οὐσίαν B 30,14 sq. 

27 sq. 

24 sq. 250,2 sq. 21 sq. 

273,10 

ἀπαϑὴς 

ἀϑάνατος χαὶ οὐχ 

ἀϑάνατος.. .. τῇ μὲν οὐσίᾳ a. καὶ ἀίδιος, 
= >. 2 / > ΄ } πως Ln. ταῖς δὲ ἐνεργείαις οὐχέτι B135,9 sq. μέσην 

εἴληφε τάξιν τῶν τε ἀιδίως ὄντων χαὶ τῶν 

ἐν γενέσει χαὶ φϑορᾷ . - . τὸ πρῶτον σχῆμα 

τῇ ψυχῇ ἀναλογεῖ A 66,8—24 συμμετα- 

I INDEX VERBORUM ὠχρός 

βάλλεται τῷ σώματι A 484,3.6 

δεσμευϑῇ τῷ σῴματι, πάντα ἤδει A 465,2 

πρὶν 

ψ, ἡμῶν ὡς ὑπὸ χάρου ἢ ὕπνου τῆς 
γενέσεως κατεχόμεναι δέονται τῶν αἰσϑήσεων 

B 214,28 
τὴν τῶν πραγμάτων γνῶσιν Β 215,4 πόϑεν 

εἰς ἔννοιαν ἦλϑε τοῦ συλλογίζεσϑαι A 30,26 

31,31 sq. ἐδεήϑη τῶν συλλογισμῶν A 32,7 

19 (ywo- 

cxovta) 3,20 (τὸ συλλογιζόμενον) 30,27 

32,16 847,9 sq. ὄργανον τῆς ᾧ. (ἡ χείρ) A 

8,35 αἱ δυνάμεις τῆς Ψ. Β 324,15. (αἷς ἀλη- 

ϑεύομεν) 26 at λογιχαί, αἱ ἄλογοι B 323,30 

436,32 ἡ ἀχροτάτη τῆς ᾧ. ὃ. Β 324,5 

ἀντιληπτιχὴ τῶν ϑείων zat νοητῶν Β 339, 

9.10 ἡ λογιχὴ Ψ. Β 480,99 481,0 τὸ 

τῆς Ψ. ἀγαϑόν Β 380,8 
ἔχουσιν ἐν τῇ Ψ. Β 156,12 

Ψυχικός (δύναμις) A 14,11 B 433,52 

Φυχρός A 27,29 242.9 B 38,13 239,381 ἡ 
συμμετρία τῶν ϑερμῶν xat τῶν Ψ. P 376,6 

οὐχ ἐκ τῶν αἰσϑητῶν λαμβάνει 

μόρια τῆς ψ. (γνωστιχά) A 2,12. 

~ [ ~ - εἰ 

τῷ ορισμῷ ᾧ 

ψυχρότης (τοῦ ἀέρος) Β 420,2 sq. 

Φωριᾶν A 276,22. 24 277,22 

-Oveistar. ἵνα ὠνήσηται B 280,4 282,4 

285,13 
ὥρα. κατὰ τήνδε τὴν ὥ. B 110,19. 28 

ὡς ἔχει φύσεως Β 201,11 ὡς ἂν εἰ ἐλέγομεν 

et sim. A 166,24 232,30 339,22 345,6 
B 242,15 i. q. ἐπεί A 45,13 B 186,20 
final. ὡς ἂν ὑποστῇ B376,5.7 sim. 334,12 

B 14,16 sim. 329,22 

423,8 456,25 B 242,26 

δῆλον ott ὡς Β 193,15 

253,22 B 54,2 ef. ὡς 
A 4,7 48,9 sq. 

φησὶν ὡς οὐχ εἴη 

ὡς ὅτι ἃ 329,17 4 
290,25 

wmoavet A 

ὡσαύτως ἔχειν 154,9 B 

323,32 al. 

ὥσπερ tamquam A 117, 

77 A 10,15 sim. B 1 

ὥσπερ ἄν ὁ. opt. et ind. B 192,2.5 

21 ὥσπερ ἂν et λέγοι 

οἱ 225,22 261,4 264,59 
421,14 

ὥστε in apodosi post parenthesin A 297,7 

B 106,14 290,10 χείσϑω ὥστε δεῖξαι 

A 355,21 ἡ πρώτη ὑπόϑεσις ὥστε seq. 

inf. B 220,16. 21 
ὠφέλιμος A 273,26 346,10 sq. 

304,28 
ὠχρίασις B 173,4 sq. 

ὠχρός A 245,17 482,10 B 49,9 169,18 408,15 

ὠφελίμως 
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Ἅιτδης. ἐν Ἅιδου 24,9 

Ἄϑηναι, Αϑήνηϑεν 4,18 

Ἄϑηνατϊοι 377,24 sq. 381,29 sq. 

Αἴας (ὁμιώνυμος φωνή) 273,1 277,28 (ueya- 

λόψυχος) 413,3. 7 

Αἰϑίοψ 69,22 94,3. 5 
Αἰσχίνης 6,4 

Ἀλέξανδρος (οὐ καλῶς λέγων) 3,32 sq. 41,2 

62,2.11.14 111,20.31 112,1 122,11 126, 

139,9 (οἷα δὴ μὴ πολλὴν ἕξιν μαϑηματιχὴν 

ἔχων) 159,18 160,8.13 174,4.8 181,11 sq. 

196,9 254,12 258,23 259,5 323,9.12. 22 

Ἀλχιβιάδης 263,16-sq. 271,22 412,21 
(μεγαλόψυχος) 419,5 437,22 

᾿Αμμώνιος. ἐκ τῶν συνουσιῶν ᾿Αμμωνίου τοῦ 

“Ἑρμείου in tit. 1,2 (ἐν τῷ Περὶ épp. [ef. 

vol. TV 5) ps 9. 56: 32:10 (ef, ibid. Ὁ: 

15,18 sq.] 33,13) ef. sub v. διδάσχαλος, 

φιλόσοφος 

᾿Αναλυτιχά. ἐπεὶ ἡ ἀπόδειξις ἀνάλυσις λέγεται, 

μέρος δὲ τῆς ἀποδείξεως χαὶ ἡ παροῦσα 

πραγματεία ὡς περὶ τ οὔ μέσου τοῦ ἐν αὐτῇ 

[ΩΣ pase διὰ τοῦτο χαὶ ἣ x. zp. “A. 

πιγέγραπται. ἐπιγέγραπται δὲ A. τὸ πρῶτον 

ΠΡ τῆς ᾿Αποδειχτιχῆς οὐχ ὡς τὰ πρὸ 

αὐτῆς ath. 334,20 sq. 

᾿Αναξαγόρας. ἢ τῶν περὶ ᾿Αναξαγόραν τις 

(αἰτοίη συγχωρηϑῆναι αὐτῷ) ὅτι αἱ ὁμοιο- 

μέρειαι (ἀρχαὶ τῶν πραγμάτων εἰσί) 129,13 

᾿Ανάχαρσις ὁ aul 178,8 

᾿Αντιφῶν. 6 ᾿Αντιφῶντος τετραγωνισμιός 

112,2 sq. 149,11 
᾿Αποδειχτιχή v. ᾿Αναλυτιχά 
“ν᾿; Ἰραφήν, χκαϑά φησιν Ilap- 

veviwy, ᾿Απολλωνίου τοῦ Περγαίου 104,2 

Ἄρατος ae Φαινόμ. 177) 167,8 

᾿Αριστοτέλης 

NOMINUM 

τὰ ἄλλα λογικὰ συγγράμματα 

διὰ τὴν ἀπόδειξιν ἡμῖν παρέδωχεν 1,6 sq. 

παραδέδωχεν ἡμῖν τὸ [Περὶ ἑρμηνείας, ἐν 

ᾧ περὶ προτάσεων διδάσχει. . . πρὸ τοῦ 

I]. & παραδέδωκεν ἡμῖν τὰς Katyyoptas, 

ἐν αἷς διδάσχει ἡμᾶς περὶ τῆς τῶν ἁπλῶν 

φωνῶν δυνάμεώς τε χαὶ σημασίας ibid. 

16 54. 

ἐν τούτοις ἡμῖν παραδίδωσι, τὸν δὲ δια- 

τὸν μὲν ἀποδειχτιχὸν συλλογισμὸν 

λεχτιχὸν ἐν τοῖς Lortxoic .. . ἵνα δὲ μὴ 

ἐξαπατώμεδα ὑπὸ τῶν προσδιαλεγομένων 

ἡμῖν, διδάσκει ἡμᾶς καὶ περὶ τοῦ σοφιστιχοῦ 

συλλογισμοῦ ἐν τοῖς Σοφιστιχοῖς ἐλέγχοις, 

ὥσπερ ἀλεξητήριον ἡμῖν φάρυιακον παρέχων 
ἐπὶ τὸ ἀποφεύγειν τὰς σοφιστιχάς, ὡς αὐτός 

φησιν, ἐνοχλήσεις 2,9 54. ἱστέον δὲ ὅτι καὶ 

ἐνταῦϑα ὁ ᾿Α. ἑαυτῷ ἀκολουϑεῖ κατὰ τὸν 

τρόπον τῆς διδασχαλίας καὶ ἄρχεται ἀπὸ 

τῶν χαϑολικωτέρων 3,138.14 ἀπαρέσχεται 

τῇ περὶ τῶν ἰδεῶν δόξῃ 133,30 χαὶ φασί 

-~ o -- ἢ om acs) a ΠῚ ς ie ς -ὸ 2 a Ὁ φ, 5 -- 3 Ὁ < ον < 3S ἘΞ ξ ww ° τ 
Ὕ < J = ‘ 

μὲν ἰδέας τῶν πραγμάτων τοὺς δημιουργοὺς 
td διαρρήδη, 

βοᾷ 242,26 sq. οὐχ ἄν ποτε πρὸς τοῦτο ἐνέστη 

λόγους Ἣν χαὶ αὐτὸς OA. πανταχοῦ 

ὁ ̓ Δ, πανταχοῦ ὃ αὐτὸς ταὐτὰ λέγων 243,15 

ἱστορεῖται χαὶ ζῶντος τοῦ [Πλάτωνος χαρτε- 

ρώτατα περὶ τούτου τοῦ ΣΕ ἐνστῆναι 

Ἂ, ibid. 20.21 ὁ μὲν ᾽Α. ἐν 

τούτοις τὸ αὐτό φησιν εἶναι τὸ χαϑ᾽ αὑτὸ 

αὐτῷ τὸν 

χαὶ τὸ ἡ αὐτό (Opp. οἱ περὶ Θεόφραστον) 

11,4. ὃ γένος φησὶ τὸ ὑποχείμενον, ὥσπερ 

πολλαχοῦ εἴωϑε 99,10 τὸ γὰρ “xal)” ὑπο- 
χειμένου᾽ ἐνταῦϑα συνήϑως ἀντὶ τοῦ “ἐν 

ὑποχειμένῳ᾽ AapBaver 241,21 οἵ. 04,2 πρῶτα 

πανταχοῦ τὰ προσεχῆ λέγει, οὐ τὰ πορρωτέρω 

πίπτειν ἐπὶ 261,6.7 “τὸ c&w τῶν χατη- 
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yoptz@y σημαίνει τῷ “A. τὸ ἐπὶ πλέον εἶναι 
τ ς 3 - ~ 

268,3 ἐν ἑτέραις πραγματείαις αὐτοῦ διαιρεῖ 

τὸ ἀναγχαῖον εἰς τὸ ἁπλῶς καὶ κυρίως ἀναγ- 

χαῖον χαὶ εἰς τὸ καϑ'᾽ ὑπόϑεσιν ἀναγκαῖον 

984,11 56. 
τῇ τε συνήϑει συντομίᾳ χρώμενος καὶ τῷ 

ἀσάφειαν δὲ πάλιν ἐνεποίησε 

ἐπὶ μόνων στοιχείων γυμνάσαι τὸν λόγον 

..- πολλαχοῦ γὰρ τὰ στοιχεῖα ἀντὶ προ- 

τάσεων παραλαμβάνει 50,21 sq. ef. 163,18 

295,24 

“EY PN TAL, 

δῆλον δὲ ὅτι ψευδεῖ παραδείγματι 

οἷόν τε ἦν ἀληϑετῖ ‘ ‘ 

Tel μὴ 
Nar La ; ΤΕ 

χρήσασϑαι 214,1 ἁπαξάπαντες οἱ ἐξηγηταὶ 

ἐπελάβοντο tod ᾿Α. ὡς χαχῶς τὸν διὰ τοῦ 
ἀδυνάτου ἐχτιϑεμένου συλλογισμόν 291, 

ll sq. οὐ γὰρ ἦν εἰχὸς tov ᾿Α. πρῶτον 
ae ve ues : ποτ ΣΡ 
ὶ μόνον τὰς μεϑόδους τὰς λογιχὰς παρα- χα 

δεδωχότα τηλιχοῦτον ἁμαρτεῖν ἁμάρτημα 

Se ἐπειδὴ συγχεχυμένως πὼς ὁ 

λογισμὸς παρὰ τῷ ᾿Δ,. ἐξετέϑη 378 
ee 

οὗ ἕνεχα" 

τὸ, 1 

μὴ alee τὶ τοῦ εἰπεῖν" 

εἶπεν 

᾿Αριστοτελιχός (λέξεις) 158,10 

᾿Αρχέλαος 38,2 

Ἕνεχά τινος 382,3 — exempl. 

"Acris 802,9 v. “Ησίοδος 

Αὐτόλυχος. τὰ Αὐτολύκου περὶ κινουμένης 

σφαίρας 300,18 sq. 

ὁ γοῦν τῆς “A. (ἀστήρ) καίτοι 

φαινόμενος ὅμως οὐ στίλβει 

ὁ ἐγγύτατα εἶναι 171,17 

iene oe b¢ (μεγαλόψυχος) 413,2 

Βρύσων. 6 Βρύσωνος τετραγωνισμός 

17 sq. 115,4 149,11 

Γοργίας (Platonis) 7,2 74,12 

{11: 

Δευχαλίων 22,10 

Δήλιοι. 

102,14 

Δημόκριτος. εἰ 

ΓΑ κἡ "Α c ΄ 

Δηλίοις λοιμιώξασιν ἔχρησεν ὁ teas 

αἰτοίη τις τῶν περὶ Δη- 
μόχριτον συγχωρηϑῆναι αὐτῷ ὅτι ἀρχαὶ 

τῶν πραγμάτων εἰσὶ τὰ ἄτομα 129,11.12 

Δίων 406,8. 27 

Δώριος ἁρμονία 1,12 

“Ελένη. ἡ τῆς ἼΣ, ἁρπαγή 387,11 389,24 390,10 

"EAAnyves 373,1 

᾿Επίκουρος. ὅτι cad? ὑποδρομὴν τῆς σελήνη ς 

ὁ ἥλιος ἐκλιμπάνει, ὡς οὐχ ἐξ ANS 

τούτου γινομένου, ὥσπερ τὸν ἢ, ἢ φασι 

δοξάζειν 330,19 

᾿Ιρετριεῖς 377,28 sq. 981,29 

‘Eppetac in tit. 1,2 
ὐκχλείδης. ἐν τῷ πρώτῳ ϑεωρήματι τῶν 

Εὐχλείδου 8,22 ἐν τῷ ἑβδόμῳ βιβλίῳ τῶν 

Solid NS 

Ἴλιον 809,6 373,11 387,12 389,23 

Il INDEX 

Εὐχλείδου Στοιχείων 73,14.15 ἐν τῷ 

πέμπτῳ βιβλίῳ ibid. 18 ἐν τῷ τεσσαρεσχάι- 

δεχάτῳ τοῦ ἕχτου τῶν Στοιχείων 103, 

29. 30 104,21. 22 
wyetptas 377,1 

Ζεύς 22,11 363,8 383,19 v. Πυϑαγόρειοι 

Ἣν Baa astron. (Arat. Φαινόμ. 177) 161,9 

ἐν τῷ τρίτῳ τῆς γε- 

ἼἪ ΤΣ ὧν τῷ βίῳ τοῦ ᾿Ομήρου) 156,26 
Ἡσίοδος ἐν τῇ ᾿Ασπίδι (vs. 122) 862,8. 9 

Θεαίτητος 406,7. 26 

Oeptotios (cit. vol. V1 p. 9.9. 10) 48,8 

(p- 15,9 sq.) 70,8 (p. 24,3. sq-) 138.5 

(p. 27. 28) 177,27 

Θεοδόσιος. τὰ θεοδοσίου 

11:51 90}1:9 

Θεόφραστος. οἱ δὲ - 

σφαιριχά 900, 

οἱ δὲ περὶ τὸν Θ. διαφέρειν ταῦτα 

(τὸ xa? αὑτὸ χαὶ τὸ ἡ αὐτό) λέγουσι 11,2 56. 

Θῆβαι 4,18 

Ἴλιάς 869,1 373.8. 10 
390,11 

‘Inzozévtavpos 43,5 290,18 360,2 411,6 

“Ἱπποκράτης τετραγωνίσας τοὺς μηνίσχους 

149,15 
Ἴρις (Hom.) 968,9 

Katveds (σοφιστής) 161,3 

Καλλίας 186,23 sq. 139,21. 

438,12 
Κένταυρος 336,12 sq. 360,2 
Koptszos 271,16 sq. 272,14 sq. 276,1 

24 271,19. 22 

Λατῖνοι 373,2 

Δύδιος ἁρμονία 1,11 

Μένων 14,15 sq. ἡ ἐν τῷ ΜΝ]. ἀπορία 

ibid. 12 15,26 18,25 ὁ ἐν τῷ M. συλλο- 

γισμός 39,20 

Μηδιχὸς πόλεμος 381,30 
Μῆδοι 377,24 sq. 381,32 
ΜΙ ίδης 156,17.21 Μίδαν τῶν Φρυγῶν βασιλέα 

157,1 

Νεῖλος 421,54 sq. 
Νηρηίς 411,7.8 v. Πλάτων 

Νιχόμαχος. πῶς ἔστι μιᾷ μεϑόδῳ εὑρεῖν . . 

τοὺς ἐπιτρίτους ἀριϑμοὺς ἢ ἡμιολίους, ἣν 

παραδίδωσιν ὁ Ν. 160,24 
5 ᾿ ΕΞ: 

ενοχράτης βουλόμενος οεῖξται TO “ἀριϑμὸς 

αὑτὸς ἑαυτὸν χινῶν᾽ ὁρισμὸν εἶναι τῆς 

Ψυχῆς 948,2 
᾿Οδύσσεια 809,8 

᾿ρθδυσσεύς 969,1 

᾿Οιλεὺς 919,3 
“Ὅμηρος 363,6 .373,9 λέγει {η. « “Ηρόδοτος 



NOMINUM 

τῷ βίῳ τοῦ Ὅ. 'Ομήρου εἶναι τὸ ἐπίγραμμα 
εἰς Μίδαν τῶν Φρυγῶν βασιλέα 156,20 

cit. B 371 A 288 Θ 399 09,8 

Πᾷᾶνές τινες (φύσεις αὐτομαϑεῖς) 411,7 

Παρμενίων 104,1 ν. 

Πείσανδρος. [Πεισάνδρου . . 

χατὰ τάξιν συναγ(αγ)όντος, ἀντιποιησαμένου 

"Απολλώνιος 

. πλείστην ἱστορίαν 

δὲ χαὶ εὐεπείας 157,14 

Πεισίστρατος 6,4 

Περγαῖος. ᾿Απολλωνίου τοῦ Περγαίου 104,2 

Πέρσαι 919,2 

2,19 sq. 219.16 λέγεται δὲ χαὶ 

εὑρεϑῆναι σῶμα Νηρηίδος 
Πλάτων 

παρὰ τοῦ IIA. 
νεχρὸν ἐρριμμένον 411,7 xat φαίνεταί γε 

~ Mw e »} , [4 - » ~ . 

τῷ ὄντι ὁ TIA. οὐ λόγους ἁπλῶς ἐν τῷ δη- 

μιουργῷ ἐνόντας λέγων εἶναι τὰ εἴδη, 

ἀλλ᾽ αὐτοῖς χαϑ' αὑτὰ ὑπόστασιν διδούς χτλ. 

243,22 sq. ef. ibid. 14—20 τὸ πρὸ τῶν 

πολλῶν, ὅπερ εἰσὶν at ἰδέαι αἱ παρὰ τῷ 

Πλ. 435,29 
διὰ τῆς διαιρετιχῆς 

οἱ περὶ tov ITA. ἐπειρῶντο 

υεϑόδου συλλογίζεσϑαι 
x > μὴ Ul I> £ A = -.» 

χαὶ ἀποδειχνύειν τόδε ὑρισμὸν εἶναι τοῦδε 

949,4 ef. 402,29.26 403,82 διασύρει πάλιν 

τὸν LA. ὡς λέγοντα διὰ τῆς διαιρέσεως 

συλλογίζεσθαι καὶ ἀποδεικνύειν τὰ μέρη τοῦ 

ὁρισμοῦ τὰ ἐν τοῖς ὁριστοῖς ϑεωρούμενα 

403,9 τὸ τῷ Il. δοχεῖν ἀϑάνατον εἶναι 

τὴν ψυχήν 325,8 θεῖον γάρ τι χρῆμα 7 

φιλία καὶ ἑνοποιὸν χαὶ τὴν διχαιοσύνην, 

ὡς 6 ΠΠλ. φησίν, ἐπαναβεβηχυῖα χτλ. 

333,20 — cit. 3,31 7,2 74,12 150,28 
215,1 332,14 — in exemplis 136,31 

398,32 373,7 392,9 412,21 435,7 437,12 
(Πορφύριος) ἐν ταῖς Πέντε φωναῖς (vol. IV 1 

p- 8,1) 400,31 ἐν Eloaywyats (falso citari 

videntur) 307,14 

Ipduhos (ἔλεγε δὲ ὁ φιλόσοφος Πρόχλον tov 
διδάσχαλον ἐπισχήπτειν τῇ “Ade- 

ξηγήσει) 111,31 112,9sq. (βιβλίον 
μέντοι ὁλόκληρον ὅ τε [Πτολεμαῖος καὶ 6 

αὑτοῦ 
Me ; 
ξάνδρου ἐ 

Πρ. εἰς τοῦτο χατεβάλοντο) 129,16 160,13 

181,19. 27 

Πτολεμαῖος 
> μονόβιβλον ὅλον εἰς τὴν τούτου 

(8011. τοῦ τὰς ἀπ᾿ ἐλαττόνων δύο ὀρϑῶν 

ἐχβαλλομένας συμπίπτειν) δεῖξιν κατεβάλετο 

36,4 129,16 ν. Πρόχλος 

Πυϑαγόρειοι. ἡ τῶν II. 180,0 

τοὺς Il...., 

μουσιχή 
> , = i » Ὁ ‘ 

οὐσίαν ELTE τὴν V.OVAOR “ATE 

" ~ 4 vw 4 A) ~ 

ὅτι συμβολικῶς τὰ εἴδη xal tas τῶν 

διὰ τῶν 
΄ , sy 

πραγμάτων φύσεις χαὶ οὐσίας 

541 Φρύγες 

ἀριϑμιῶν ἐσήμαινον 301,26 sq. οἱ δὲ II. 

τελιχὸν αἴτιον ἀπεδίδουν τῇς βροντῆς τὸ διὰ 

τοῦ Ψόφου τὸν Δία ἐπαπειλεῖν xat ἐκφοβεῖν 

τοὺς ἐν τῷ ταρτάρῳ Trtavas 383,18 sq. 

ΠΠὥλος (in Platonis Gorgia) 38,1 

28 sq. 381,28. 29 

Σάτυρος 411,6 

Σίμων (σχυτεύς) 350,32 

Σχύϑης 175,30. 31 116,9. 10 118,8 sq. 

Σοφιστικοὶ ἔλεγχοι. τοὐναντίον δὲ μᾶλλον 

Σάρδεις ὉΠ, 

ἐλέγχους τῆς τοιαύτης ἀπάτης ἐν ἐκείνοις 

ἡμῖν ὁ Δ. παραδέδωχε" διόπερ οὐδὲ ἐπιγέ- 

γραπταῖι τὸ βιβλίον Περὶ σοφιστιχῶν συλλογι- 

συῶν ἀλλὰ Σοφιστιχοὶ ἔλεγχοι 2,14 54. 

Σπεύσιππος. τοὺς λόγους Ot ὧν ἐπεγείρει 

6 Σπ. ἀναιρῆσαι zat τὴν διαίρεσιν χαὶ τοὺς 

ὁρισμούς 405,27 sq. 400,10. 91 407,30 

Σωχράτης Platonis 14,13 sq. ae) — in 
exemplis 5,3 14,19 24,22 84,25 sq. 91, 

13. 16 107,8 sq. 108,4 sq. 13631 911,15 

219,11. 20 240,17. 21 244,28 245,26 sq. 

251,27 252,10. ee 290, 10. 263,16 sq. 

271,21 272,12 sq. 280,22 313,11. 12 319, 

22 322,16 580,4. 0 ae 858,4. 5 5 373, 

7.20.24 518,5. 22. 28: 381,34 387, τ 

11.17 388,6. 22 sq. 400,95 412,21 435 

437,12. 21. 22 

Yweypoviczos pater Socratis 387,10. 16. 17 

388,6. 21. 22 sq. 
Ταῦρος astron. (Arat. Φαινόμ.. 177) 167,9 

180,22 

Tedapwy 273,2 

Ἰιτᾶνες. τοὺς ἐν τῷ ταρτάρῳ T. 383,2 

Φαίδων. ἐν τοῖς εἰς tov ᾧ. 215.5 

(Θιλόπονος) ὡς ἐν τοῖς [Ιροτέροις ἀναλυτι- 

κοῖς διὰ πλειόνων ἀπεδείξαμεν (i.e. vol. XIII 

2 p. 2,2256.) 2,1 ef. 3 

δείξαμεν (i. 6. in Topicorum commentario) 

3,4 εἴρηται περὶ τούτου ἐν ταῖς Φυσικαῖς (cf. 

vol. XVI p. 91,854.) 112,6 ἐν τοῖς συμμί- 

χτοῖς ἀπογέγραπται, ἐξεϑέμιην ϑεωρήμασιν 

82.1 ἐν ἐκείνοις ἀπε- 

119,11 265,7 ὡς δέδειχται ἡμῖν ἐν ἑτέροις 

81,23 τὴν ἀχριβῆ τοῦ χωρίου ἐξήγησιν 

ἐξηγητῇ ἐντύχω 

εἰσαῦϑις 

ξ "{ “ Ν ~ ὑπερτίϑεμαι, ἕως xat τῷ 

158,15 
ἐπισχεψόμεϑα 221,12 

ταῦτα μὲν οὖν καὶ 

ἐντελέστερον ἐν 

PRIS) ὦ 

improbat 

ἑτέροις ἐξετασϑήσεται 

ἡμέτερος 112,30 

eius interpretationem 158,8 258,28 269,2 

Φρύγες 157,1 

i μιν 

πα Ὲ 
διδάσχαλος 



ΠΡ ΟΝ ΟῚ 

42 p. 456 A . 9.91 

. 229 B 150,28 191,22 
: 3455. ΑΒΗ 45 pease ttle 

2G PSO owe etre, ae 38.2 
520 B 74,12 

Cratylus 

Sophista 

Gorgias 

GIGS ΤΣ τὸν ela 

οθ Ss 

Meno ce. 14 p. 80 D sq. Ree Co) bat 

c. 23 p. 87 B sq. 39,20 

Timaecus) ὉΠ. ἘΠ ΑΙ. τ- ae lost 

C8 p. D2.Bi a2 vs el re) ΞΡ 
5 Bie tl ome bea ia iors ales ag so δ 

Vir dO Ch SAR ΘΙ Oa Eee 

Katyyoptat generaliter . «1810 
ὉΠ Deseo) ora . 807,14 

ce. 7 p. 7412 238,5.6 
Περὶ ἑρμηνείας generaliter 

Crp 10 53:9.)..- 

(c. 5 p. 1728 sq.) 

ὁ. 7 p. 175 12 sq. tig 

p.17b29sq. . 295,17 296,10 

1 

3 

1510 19 
. 136,5 187,5 

ce. 11 p. 20> 22 sq. . 

p. 200 35 
᾿Αναλυτιχά generaliter . . . 994,22 sq. 

IIpétepa ᾿Αναλυτιχά generaliter . . 1,9 

oO "- 

bo iS) 

OY Dw 

co © Od 

33 
elgg: 24810) 2 ee OSG 

(p. 242 16 sq.) 
p. 24b18 . 55, He bo dO 

-- 

δι bo “Ὁ Ye [Ὁ] bo 

Ρ. 24b 28 sq. . ΤΣ 

4— 6. ἀγεαν  υεδ, ἀρ») 

é 3 

5 p- 96 b 39 . . « 

Dae Mele es 184,24 

6 p. 284 14. 15 ΘΗ Ὁ oll 

Ρ. 288 15 sq. . 184.24 

7}: 95. 9 ρον 184,24 

(10 p. 30> 32 sq.) 384,10.11 

13 p72 ely ππτπΠ τ σν- 88,17 

QS. prota 16'sq:)) a Ὁ. - 54,27 

31 p. 46231 sq. . 402,21 

ie Zep: 890 10 ote 54,27 

p. 53b 23. 24 51,2 
ΡΞ 9. 3.80: - τ τοῦ; τς: 193,5 

5—7. 395,14 
Sap 57) ier 55,31 

7 p. 89 39 sq. 56,32 

I] 11 p. 61418 sq. . 

15 p. 6040 8 sq. 

(23 p. 68) 35 sq.) 

Anal. Poster. (τῆς Anodetxttx7S) 

1 generaliter 334,2 sq. 23 sq. 

1 ΡῈ ΤΠ sq. ee .121.9 

" ἘΠ ΠρᾶΦᾷΔΦΠἪ, ΠΝ 

2 p.71b10—12 . . 25,19 41,17 

2 1 

291,14 293,31 

143,22.23 

20. 

p. 710-21.22 . 22,20.21 43,19.20 

48,22 50,1 

pathb 23 ai othe women 29,17 

p. CLD 26 sq:t eters a eto 

p- 71 33 sq. 49,17 

p- 7247 . . 432,32 

p. 724 14 sq Ξ 55,7 127,18 

Pot 2016/80. ὅ. 6. ὁ seen 23,4 

3 p. 7254 sq. 254,14.23 255,32 

Ὁ: Co OM Gisteactecnms: omen 42,17 

p. 726 28—25 . 269,24 324,7 

332,26 



IV LOCI 

ΟΥ̓ pe t2) 25 sq... 

(p. 120 26 sq.) 

p. 726 35 
4 p. 

. 14} 5 sq. 

p. 140 13 sq. . 

(CUS ΒΙ50 5 ας ἐς ς, «τς 

p- 73434sq..... 

p. 73) 26 sq. . 

(p. τ} 32 sq.) 

p. 74b 25.26. . 

p. 752 1 sq. 

p- 15a 28 sq. . 

p. 754 35—37 
- 152 38 Sq... 

p. 75839 sq. . 

=~! 
my Ὁ 

p- 75b2. 

p- 75b3 56. 

p- 755 14 sq. . 

. 75d 24 sq. . 

98,30 140,28 316,15 
- 135,3 
. 132,26 

. 162 37 sq. 

p. 76b 14 

p- 766 24.25. . 

p- 765 80. ὃ 

. Tid 18 
[ὃ p. 

Ρ. 78> 13 

p. 78 b 23. 24 . 
p. 78b 28—30 

p- 78» 34 sq. 

4 p. 79230 

. 198 36 sq. 
p. 79b 7 sq. 

p- 796 15 sq. . 

~ 19) 23.sq. Ὁ 

. 804 27 sq. . 

- 805 27 

. 8229 sq. 

p. 82420 

p. 820 35 

p. 82b 37 

p. 82) 37 sq.. . 

p. 854 1 sq. 

p- 83214sq... 

p. 898 21—23 

782 22 sq. . 

. 81b24sq. - 

Ρ 
Ρ ΕΖ. 

18 p. 851 98,5. - - 

Ρ 
p- 81} 81 sq. . 

p 

: 9.5.2} 875 -΄- 

Bs Ge aly 
240,8 

96,28 

S75 

Ὁ 106,11 
. 100,4 
AS 

. . 1205 
. 821,7 
. 193,1 
. 265,19 

. 64.21.22 
. 117,25 

116,1 

36,6 
154,2 

92,10 93,2 
. 177,25 

174,15.16 
174,19.20 

100,1 166,19 170,4 

182,10 
188,14 

ΠΟΙ 
ον 908.6 

. 188,7 

210,26 
. 150,19 

217,23 

. 208,10 
308,21 311,4 
235,12 236,16 

231,21 
ie 5575 
235,12 236,16 
231,21 263, 

5 954. 315) 

250,36 

238,18 

. 236,20 
253,24 

» . 224,15 
247,8 

. 251,24 

ARIS STOTELICI 

22 (p. 83222). . 

p. 83a 33 

p. 832 36 

p. 83439 

ots 2) ae ane a 
p- 83> 24 sq. . 

p. 89» 32 sq. . 

.84b3sq. .. 
85} 5 Ee 

Ρ. 85> 7.8 

p. 85 25 

p. 85b 27—29 

Ῥ 86210. 11. 

p- 86b 27 

p. 88) 36 : 

0. 59511 57: τ 

. 906 30sq.. . 

. 91231 sq. 

Dd p. 91512 sq. . 

. 934 24 sq. . 

. 93 30 sq. . 

Ρ. 942 11 sq. 

2 p»99% 10'sq- : 

13 p. 96b 28 sq. . 
? 

Toxtz% generaliter 

ΠῚ 
Σοφιστ. ἔλεγχ-. generaliter . 

πνεῖ (IC) POR Al ence 
IY 6—9 

p. 15827 sq. 

10 p. 217629 sq. . 

392,17 
VIS! p. 238) 25); 

Περὶ Ψυχῆς ΕἾ Ρ. 402" 5 

Ρ. 4084 3995α.. 

p. 40384 31 

III 24 p. 429a 27 

(De part. animal. I 1 p. 

24) 

Meta ta φυσιχά Al.2 

] p. 981528 . 

9) 
9 a p. 993) 9 sq. 

p. 992} 11 
Γ 4 p. 1005» 35 sq. 

7 1 129( 6)... 
A 10 p. 1075212sq.. . 

(Mi4,5) -.- AE: 

Ethie. Nicom. Z4—13 . 

543 

A 263,26 

134,1 

. 248,27 

. . 285,10 

360,15.27 

. 366,14 

. 402,21 

. 912,24 

397,23 sq. 

397,23 sq. 

. 422.30 

. 407,32 

65,24 

RRS 5 

- . 183,31 

Zl Lh 9.9. Ὁ 

384,10. 11 

. 42.22.98 

390,3.4 

391,21 

OOD, 10 

. 278,24 

« LODZ 

. .« 064,22 

243,7.8 

639 b 23. 

084,10.11 

. Soe 1] 

- 141,6 

. 243,19 
. 331,11 

Ὁ BR (0) 

ML 142,23 
334,17.18 

5 EB 

7 240.19 

991.9 
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ANONYMI IN ANALYTICORUM 

POSTERIORUM LIBRUM ALTERUM 

COMMENTARIUM 

Comment. Arist. XIII 3. Anon, in Anal. Post. IT, 3d 



“= hie ᾿ . 
1b temo! — 

i 
a 

es} 

a 

7) 

2 Ὕ ᾿ 

ἐ 

uy 

5 
Γ᾿ 

{ i. REA 



ReHPHSIS ELS TO AEYTEPON TEN YSTEPON 

ANAAYTIKQN. Aldin. 

p. 89023 Ta ζητούμενά ἐστιν ἴσα tov dpiduov ὅσαπερ ἐπι- 

σι 
σ΄ ( ».- — — res oS Ὑ ΄ " \ o ΄ ΄ 
Or φύσει πρύτεέρὴν TO εἰ EGTL TOV OTL ἔστιν" 4 γὰρ TO Ott ὑπαᾶρ- 
LIN » Ὰ ΄ Ἔ ΄ Ν , r vane Ἂν» A ΄ ‘ Yet TGs TWGE «ἡτῶν, WS μηληγούμξνην HOH ctvat τὸ t TOXSLULEVOY περὶ 

σ 0 ἕντεῖ ( πεὸ > eran ἘΠ χῆνες CS. . δ ex eat A A cia - GYTEL, (GATEL) εἰ ὑπάρχει αὐτῷ τι ἡ μὴ. τὸ GE ὅσαπερ ἐπιστάμε FA 
Cog 

στ 
ἐς 

i 
een a > 
αντι TOV OOWVY ETL 

’ ‘ n 5 ΄ 

ἤμην λαμβάνομεν : οὐ γὰρ ἃ ἐπιστάμεϑα ζητοῦμεν, 
— 

5 = 7 ΄ a ~ x s ~ 10 p.89b25 "Otay piv yap πύτερον τόδε ἡ τὸς ζητῶμεν εἰς dord- } | ae | t 

λει Ἔ Ε NSC TEE TO. TADS ROC ΔΕ OR nS wov ϑέντες, Olov πότερον ἐχλείπει ὃ HALOS Ἢ οὐ, τὸ OTL ζητοῦμεν. 

-- ( [9] a εἰ fm Ms a a - » 

σύ ΄ σ. ΄ a “ ΄ Dh , 

ὅτι τέτταρα τὰ Cytodusva, ἃ εὑρόντες γινώσχουξν ε 
o v BS \ . “ Ξ \ ᾿ by y ~ 
OT ἔστι, διότι ἐστίν. τ γάρ τὴν ὑπᾶρςιν χαι τὴν οὐσιαᾶν ζητοῦμέν τινης 

"“ \ ΄ ~ 5» Vv PI até ΄ ἈΦ: ὡς Ἃ) = ’, J “Ἕ - Ἃ 
ἁπλῶς, εἰ ἔξστιν ΠΣ νον ites) το Ἔα τὸ τὶ COGL τῆτηυμξν. Ἢ τὸ 
¢ , , ~ mal , ~ 

15 ὑπάρχον τινὶ χαὶ χατηγορούμενον, τουτέστι πὸ τερὴν THE ἣ τόδε, ζητοῦμεν, 
te Tint 2 fe a μ᾿ - Q/ he a\ \ o \ Ne 17 , κα οἷον πήτερὴν ἐχλείπει ὁ ἥλιος 7 οὐ μαϑόντες OF τὸ ὅτι τὸ διότι τότε Id 

~ >) , ’ τι ~ A wv ζητοῦμεν χαὶ τὴν αἰτίαν. τούτων οὖν τῶν τεσσάρων τὸ μὲν εἰ ἔστι χαὶ 
, ~ x a) σα, ~ ΝΑ τὸ τί ἐστιν ἐν τοῖς ἁπλοῖς χαὶ ἀσυμπλόχοις he τὸ ὃξ OTL χαὶ τὸ 

. > l4 4 σ c , Ἁ Ὁ , 

OLOTt EV τοις συμπεπλεγμ WEVOlLS, TOLUTEOTLY OTL ὑπ ἄρχξι τι τινι ἢ μη UTADY Et 

Inscripsi ex L: ante ἐξήγησις add. ᾿Ανῴνυμος. post ἀναλυτιχῶν add. tod ᾿Αριστοτέλους a: Esty) ΐ ἢ 

τοῦ αὐτοῦ φιλοπόνου εἰς τὸ δεύτερον τῆς ἀποδειχτιχῆς R: ἀριστοτέλους ἀναλυτιχῶν ὑστέρων 

δεύτερον U 6.7 περὶ οὗ Ua: ὃ οὐ καὶ 7 ζητεῖ alt. addidi ante εἰ add. 
ἀλλ R τὸ δὲ LR: om. Ua 8 post ἃ add. ἤδη Ua: om. LR post 
éxistépeda add. ταῦτα Ua: om. LR 9 ϑέλωμεν B 12 γινώσχομεν om. R 
13 7 LR: et Ua τὴν ὕπαρξιν ---τινος LR: τὴν οὐσίαν χαὶ τὴν ὕπαρξίν τινος 
ζητοῦμεν Ua 15 χαὶ R: om. Ua 16 post οὔ add. to ὅτι ἔστι ζητοῦντες 
(ζητοῦμεν a) Ua: om. LR τὸ διότι τότε LR: inv. ord. Ua 19 ὅτι L: εἰ RUa 
τί om. R: τόδε L 

QF 
oo” 



548 ANONYMI IN ANALYT. POST. II 1.2 (Arist. p. 89525: 31. 33. 88] 

χαὶ διότι ὑπάρχει 7 μὴ ὑπάρχει. ἐν πάσαις δὲ ταύταις tats ζητήσεσι τὸ 102r 
v \ vw 3 ΧΩ) ‘ ~ Ne 3? \ σ v 

TAL ἤτοι τὸ αἴτιον. GAA ἐν μὲν TH ef ott χαὶ OTL cott Cy- a υέσην ζητε 

τεῖται εἰ ἄρα ἔστι μέσον ἣ οὐ" ἐν ὃξ τῇ τί ἔστι χαὶ διότι τί τὸ pao! 

ζητεῖται. χαὶ τὰ διαλεχτιχκὰ δὲ ΓΟ ποτα ζητούμενα, τινα ὄντα χαὶ αὐτὰ 

5 τῇ τῶν ζητουμένων διαιρέσει τῇ νῦν εἰρημένῃ ὑπάγεται" πάντα γάρ, τά τε 

ἀπὸ tod γένους χαὶ τοῦ ἰδίου χαὶ τοῦ Se es χαὶ TOD ὁρισμοῦ, ἐν 20 

τῷ εἴδει τῶν ζητουμένων τῷ ὅτι ἐστί. δύο γάρ τινα λαβόντες ἐπὶ πάντων 

αὐτῶν ζητοῦμεν εἰ τὸ ἕτερον τῷ ἑτέρῳ ὑπάρχει: χαὶ yap περὶ τῶν ὁρι- 
5 ee 2 =) 

Guay οὕτω ζητοῦμεν, εἰ ἔστιν ὁρισμὸς Ode τοῦδε. 

10 p.89b31 "Evita δ᾽ ἄλλον τρόπον ζητοῦμεν, οἷον εἰ ἔστιν ἣ μὴ 

ἔστι χένταυρος 7 eos. 

\ ~ 

O υὲν γὰρ ζητῶν 
v Μ΄ {~~ ~ ~ 

, εἰ χένταυρος ἔστιν, ἁπλῶς ζητεῖ περὶ τῆς τοῦ 
εἰ , ς ool ae NT eee , 2 = =) a) Ἂν 5 ΄ ἈΝ ἿΞ ~ 

χενταύρου ὑπάρξεως, xat τοῦτό ἐστι τὸ εἰ ἔστιν: ὃ GE ζητῶν, εἰ λευχὸς 6 

χένταυρος, οὐχέτι ἁπλῶς τοῦ πράγματος ποιεῖται τὴν ζήτησιν, ἀλλὰ τὸ 5 
a ~ 5 ΄ - lA v 

15 ὅτι ζητεῖ ἀριϑμόν τινα τῶν ζητουμένων ἔχων. 

p. 89b33 To δὲ εἰ ἔστιν υὴ ἁπλῶς λέγω. 

9S \ > .» \ ΄ wie LC > ἈΕῚ ΟῚ ts) ΟΝ 5 
Rin@y τὸ εἰ ἔστι τὸ ἁπλῶς προσεῦηχε δειχνὺς αὐτοὺ THY διαφορὰν 

, ‘ [Δ τὰ Ἔ >) ~ ¢ 5S ia ~ 

τὴν πρὸς τὸ ὅτι ἔστιν, ὃ εἶπεν ‘ev ἀριϑμῷ᾽ xat “ody ἁπλῶς". 80 

τ 2 3 ΄ » ~ nv 

p.89b88 “Ap ἔστι μέσον αὐτοῦ ἣ οὐχ ἔστιν. 

if] \ X ao Vv \ 5 Vv 

20 Om τὸ μὲν ὅτι ἔστι χαὶ εἰ ἐστι ζητοῦντες εἰ ἔστι υέσον ζητοῦμεν, 

τὸ O& διότι ἐστὶ χαὶ τί ἐστι τί τὸ ee ζητοῦμεν. 

τ Ἔν aN Α , Ξ Ἃ = σις ae Vv 

p.89b38 “Ὅταν δὲ γνόντες ἢ τὸ ὅτι 7H εἰ ἔστιν. 

[Πάλιν τὴν διαφορὰν τοῦ ὅτι ἔστι χαὶ τοῦ εἰ ἔστιν ἐδήλωσεν [ἐν] τῇ 
{ 5 \ nn ΄ ~ ΄ \ \ 3 ~ \ ~ 5 

προσϑέσει τοῦ ἐπὶ μέρους ἡ ἁπλῶς. ὃ μὲν Yap ζητῶν περὶ τῆς οὐ- 
, > v ΄ ρ “ὦ δ 

σίας τινός, οἷον dpa ἔστι χενόν, ἁπλῶς περὶ τοῦ ὑποχειμένου πράγματος τῷ σι 

ε v \ ~ σ - ’ 2 

ἐνὸς ὄντος τὴν ζήτησιν ποιεῖται" ὁ ὃξ τὸ ὅτι Cuca, eee aay εἰς 
x μέρους εἶπε TO μεμερισμένον, ὃ so (27 

. iN Pros ara hee iy Ps 

TAELW THY -ἥτησιν ξχϑξι. [Tor ODY ET 

1 xai—py ὑπάρχει L: om. RUa τὸ RUa: χαὶ L 2 ἤτοι---ἃ4 ζητεῖται LR: 

om. Ua 2.3 τῶ--τῷ L 3 εἰ om. R τί alt. om. L post μέσον 

alt. add. ὁμολογουμένως L 4 δὲ L: om. RUa 6 ὑπὸ R 7 πάντων bis U 

8.9 εἰ---ζητοῦμεν LR: om. Ua 9 οὕτω scripsi: οὐ LR ef. p. 549,26 555,1 δὸς LR: 

τόδε Ua 10 ante ἔνια add. ταῦτα μὲν οὖν οὕτως Ua 13. 14 λευχὸς 6 χένταυρος 

LR: χένταυρος λευχός ἐστιν Ua 14 τοῦ 1,: οὐδενὸς RUa 11 αὐτῷ R 19 μέσον 

αὑτοῦ BUa Arist.: inv. ord. R 20 ὅτι τὸ LR: ὅταν Ua ζητοῦντες LRU: ζητῶμεν a 

el ἔστι χαὶ μέσον τούτων ζητοῦμεν L 21 ante τί alt. add. τότε Ua τί alt. om. R 

22 ante εἰ add. to Ua (D) 23 εἰ---οὅτι αὶ ἐν delevi 24 προϑέσει R 

26 et U 27 post οὖν add. τὸ RUa: om. L τὸ μεμερισμένον εἰς πλείω λέγει L 



ANONYMI IN ANALYT. POST. II 2 [Arist. p. 89638 902 2.5.9.14] 549 
+ 2 A ee EE i} Ne 94) ey) CN ἐπε τσὶ , ee ~ Elmev cv apX els Apivwov veviss , 7 ἐπὶ wEpous Oyolv, ὅτι 6 ζητῶν, 102 
a) La ~ ¢ 4 ~ 5 - ΄ ΄ ,. , - ΄ εἰ τόδε τῷδε ὑπάρχει, ζητεῖ εἰ τοῦτο τούτου τί ἐστιν. ὁ γὰρ ζητῶν, εἰ ὁ 40 
ὃ mits > ca ΕΣ ere ~ Sod At ae a ‘ ‘ ‘ aviownos ζῷόν ἐστι, eared ct τὸ ζῷον tt τοῦ ἀνϑρώπου ἐστί: χαὶ γὰρ τὸ 

γένος τί ἐστιν οὗ ἐστὶ γένος. ἀλλὰ χαὶ ὃ ζητῶν, εἰ 4 γῶν λευχή, ζητεῖ 
5 ~ 

5 εἰ τῆς χιόνος τι τὸ Asuxdy ἐστι" xal γὰρ τὸ συυβεβηχὸς ἐχείνου βὰν ᾧ 
' 

¢ 5 ig ΄ J 4 , ~ v ~ συμβέβηχεν. ἀλλὰ χαὶ 6 ζητῶν, εἰ ἢ σελήνη ἐχλξείπει, Cytet et τὶ τῆς 
la (2 vs 5 Ἁ ω >] \ ~ σελήνης 7 ἔχλειψις, εἰ γὰρ πάϑος ἐστὶν αὐτῆς. 

΄ aN eZ “ ὧν ior "» ΄ ΄ Ν᾿ ἣν p- 9019 Λέγω δὲ τὸ ὅτι ἣ εἰ ἔστιν ἐπὶ μέρους χαὶ ἁπλῶς. 

0 -“ Ν δ Sy aN , - \ \ \ > Beka τι TO ὅτι 7 (εἰ ἔστιν 7%) ἐπὶ μέρους ἣ ἁπλῶς. χαὶ τὸ μὲν ἐπὶ 45 
, \ o v ΄ ~ SS rent 21 \ > 10 μεροὺς τὸ Ott ἔστι ζητεῖ, τὸ δὲ ἁπλῶς τὸ εἰ ἔστιν. 

Ὑ » 5 » ΄ - p. 9025 Συμβαίνει pa εν amacars tats ζητήσεσι. 

u, ᾿ -΄- ΄ ν v - - o ΄ 5 , Ὅτι ἐν tats τέσσαρσι ζητήσεσι τὸ αἴτιον ζητεῖται, ὅπερ μέσον ἐστιν’ 
SUNY ae aN NE diet cee ree EA ae ΞΕ 5 ἢ ἊΨ - - ΠΝ σαι αλλ ἐπὶ wéy τοῦ ὅτι ἔστι χαὶ εἰ ἔστι τὸ εἰ ἔστιν αἴτιον ζητεῖται, ἐπὶ Os 50 

~ , >] \ x , 5 4 \ Vv 

TOU τὶ ἔστι χαὶ Ola TL ἐστι τί τὸ αἴτιον. 

ἃ ne mak v = Be τὰ . ΙΝ Ἃ Q7 chr 15 p. 90a ὁ γὰρ αἴτιον Tov Etvat μὴ TOOL 7 τοδί. 102» 
0 cnr Ἂ \ tt γΞ3 2 at “ 20K) WE AI eset 5 Pees ap ~ A YW τι χαὶ ἐπὶ τοῦ τι ἔστιν, ὃ ἐδήλωσε διὰ τοῦ εἰπεῖν τὸ yap αἴτιον 

ΛΝ ΕΝ 5 On γ5 ~ . ΄ ss aa τοῦ εἶναι μὴ τοδὶ ἣ τοδὶ ἀλλ᾽ ἁπλῶς τὴν οὐσίαν, χαὶ πάλιν ἐπὶ τοῦ διὰ 
al 5 Ὅς ὧν x ~ ~ ” id ~ x34 , τί ἐστιν, ὃ χαὶ αὐτὸ ἐδήλωσε διὰ τοῦ εἰπεῖν Ι TO μὴ ἀπλῶςξ GAG τῇ 

~ ) ΚΡ, isn me n ΄ X ry 9 \ ” - - “᾿ τῶν χαϑ' αὑτὸ ἣ κατὰ συμβεβηχός, τὸ τί ἐστι τὸ αἴτιον ζητεῖται. 7 
~ > ΄ ~ \ ~ ἊΝ -- 6 ΄ x tr, ~ ε , ΄ ~ 20 τοῦ εἰναι ἁπλῶς τὸ πρᾶγμα ἢ τοῦ ὑπάρχειν τὸ ἕτερον τῷ ἑτέρῳ. ἁπλῶς 

ΓΟ, . ΄ , 5 ΄ 7; Ἂν ᾿Ν 555 - ὃξ λέγει τὸ ὑποχείμενον, οὐχ ἁπλῶς δὲ ἀλλὰ τινὰ ὄντα τὰ ΠΤ 10 
τε χαὶ χατηγορούμενα. 

- ) led \ ΄ ΄ p. 90214 “Ev ἅπασι yap τούτοις φανερόν. 
| ied ΄ , lal > ἊΣ ~ ) ΄ ‘ v “"» ‘ ~ ms UV ἅπασι PYSt TOUTOLS, ἃ Ἣν οὐ τῶν xa αὐτὸ ὄντων ἀλλὰ τῶν 15 

ws Ύ , 5» ~ ΄ 25 ἄλλοις ὑπαρχόντων, φανερὸν εἶναι ὅτι ταὐτόν ἐστιν ἐπ᾽ αὐτῶν τὸ τί ὑπο we 
X δ ΄ 0 v ~ 6 ~ -- ε ΄ ἐστι χαὶ διὰ τί ἐστι. χαὶ δείχνυσιν αὐτὸ οὕτως ἔχον τῷ ὁρισμῷ τῷ ἐχάστου 

Ξ: ~ \ \ \ ’, 5 ‘ \ \ a 4 , >} ‘ > ‘ αὐτῶν TOTS μὲν TO TL ἐστι ποτὲ GE τὸ διὰ τί ἐστι προστιϑεὶς χαὶ δειχνὺς 

1 φησὶν Ii: om. RUa 2 τοῦτο τούτου Ua: inv. ord. LR ztom. LL ὃ alt. LUa: 
om. R 3 ἐστί LUa: om. R 4 post ζητῶν add. φέρε εἰπεῖν Ua: om. LR ξηπεὶ 
post 5 ἐστι colloc. L 5 tt BUa: post εἰς colloc. L: om. R τὸ prius om. a 
5.6 ἐστιν ὦ συμβέβηχεν L: om. RUa 6 et Ua: om. LR 7 ἡ LR, superser. 
B: ἐστὶν Ua el yap Ua: εἰ R: todteotw εἰ L 8 post ὅτι add. ἐστὶν R 
ἡ om. U post 7 add. to a 9 et ἔστιν ἣ addidi 11 σημαίνει U 
12 éu L 13 ef ἔστιν om. a ζητοῦμεν 1, 18 τοῦ (ante μὴ) L 22 τε 
om. BL 24 φησι τούτοις Ua: todtestw LR αὑτὸ LR: αὑτὰ Ua 25 ad- 

26 ep χαὶ prius add. τὸ Ua 

τῷ alt. om. L 

τῶῦ 

οὕτως LR; οὐχ Ua 

om. LR Arist. LR αὐτὸ BUa: αὐτῷ 



τὰ Νὴ > 7A Wie or a be a ΡΞ ὀξὶ iF \ Al aa) 

5 p. 90a21 ρ᾽ ἔστι συμφωνεῖν TO ὁξὺ χαὶ TO βαρὺ; ap 
ν 

φ ἔστιν ἐν 
> C ~ e ie >) ~ 

ἀριϑυοῖς ὃ λόγος αὐτῶν; 

Δείξας ἐχάστου τῶν ἐν ἄλλοις ὑπαρχόντων τὸ τί ἐστι χαὶ αἴτιον εἶναι 
5) ~ / ~\ c ΄ \ {ἢ - > «Εν» ‘> , fe 

αὐτῷ (TOV? ὑπάρχειν σιν XAL ὅλως τοὺ εἰναι; Saris TAPAOSry ue παρατίϑε Tat 
. \ ‘ Ne 

~ 3) 4, - ΄ > \ σ ΄ x ON pega Ἂ - Σ ~ > , 

τοῦ εἰ ἔστι ζητήματος, Gerxvus Ott (ὃ τὸ) εἰ ἐστι τι ζητῶν ζητεῖ εἰ μεσον 

> ~ a Vv , 5 5 ~ ~ ? ΄ \ , ΄ Seth \ by 

10 ἐστι τι αὐτου 0 ALTLOY ἐστιν αὐτῷ TOD εἰναι. 0 OF λόγος Ο G@vtOS χᾶι επι 

5»,δὰ ΄ Ρ - - \ \ 

τοῦ ὅτι ἔστιν. ὁ yao ζητῶν, dpa ἔστι συμφωνεῖν TO ὀξὺ χαὶ τὸ 3 
‘ 
5 ΄ 
t ἐστι συυσφωνια 0 

aoa 
~ 

v ~ ᾿»Ἔ Ὁ 

βαρύ, ζητεῖ μὲν ε ns χαὶ βαρέος" ἔστι δ᾽ ὃ ζητεῖ ap 

Vv >] 2.) { ~ c 5 ΄ tay / Ν ν ~ aw XN >) Ἁ 

ἔστιν ἐν ἀριϑμῷ 6 λόγος, ὃς λόγος καὶ αἴτιος τοῦ συμφωνεῖν τὸ ὀξὺ 
\ ‘ in a ~ Vv \ 

χαὶ τὸ βαρὺ γίνεται. ἐν ἀμφοτέροις μὲν οὖν, χαὶ ἐν τῷ εἰ ἐστι χαὶ ἐν 

im Eos, Wea iene aru δ apo Sle, Say πρὶν BIO rere 
15 τ OTL CcOTt, τὸ 7 TOUWEVOY ἐστιν El EOTL TL μεσον ZG αὐτῶν GA επ 

‘ ~ Ἢ 5 » ~ ~ ΄ ἣν id td 

μὲν τοῦ ὅτι ἔστι ζητοῦμεν ef ἔστιν αἴτιον τοῦ τὸ ἕτερον τῷ ἑτέρῳ ὑπαρ- 
oye \ > > ΝΜ Χ SPAN ~ a Vv. ¢ σα δ aa 

yew, ἐπὶ ὃὲ tod εἰ ἔστιν εἰ [ἔστι] τὸ αὐτὸ τοῦτο, ὃ αἴτιον ὑπάρχει; χαὶ 
\ oh 5 ~ v7 ’ 5 , 

αὐτὸ τῶν ὄντων τί ἐστι χαὶ αὐτό ἐστι. 

ρ. 9ϑ0124 Ὅτι δ᾽ ἐστὶ τοῦ μέσου ἢ ζήτησις, δηλοῖ ὅσων τὸ μέσον 80 

20 αἰσϑητόν. 

τι - ΄ Ὁ ΓΟ ΣΝ > > ~ ~ ΡΨ, ΄ 2 os Χ 

Τὸ τοῦ WSOOD τὴν ξητησιν etvat ἕν πασι τοῖς ς-ητηούμενοις (ἐν οις μὲν 

= ‘ ys ~ >) ») , 5 > aX , ΟΣ nn ἊΝ sp 3 

γὰρ ζητοῦμεν, εἰ ἐστι τι μέσον; ἐν οἷς OS TL ἐστιν Ἢ OIA TL ἔστιν" εἰς γάρ 
- ~ i, Lp aS Se τς ri ‘ . . σ CN x eS ye ~ 

ταῦτα TAA -ἡτησις ὑπαγεται" XaL γὰρ τὸ GT ὑπὸ τὸ Et ΕΟ τι) πιστοῦται 

> \ Ul LA \ , 5 {« 4 ᾿ ne \ 7 Ἁ is >) 

ἀπὸ τούτων ὧν TO μέσον ALGUYTOV ἔστιν. ETL τούτων {AP Ly αἰσϑα- 
Ν a ΄ \ ~ ’ \ Ne, y ᾿ \ AES. ¥ ~ ¢ - 

νομξενοι υξν τοῦ WSOOD χαὶ TO ὁτι εστι χαὶ τὸ OLA TL EOTL κητουμέν, ο- 8ῦ 
τῷ σι 

μοίως χαὶ τὸ τί ἐστιν: αἰσϑανόμενοι δὲ οὐδὲν ἔτι ζητοῦμεν: ex γὰρ τῶν 

1 αὐτῶ La: αὐτὸ RU post αὐτῷ add. καὶ τὸ τί ἐστι L 2 μέσου ζήτησις LR: 

om. Ua 3 δὲ R: xat Ua: om. L χάριν L: om, RUa λαμβάνηται RU: 

παραλαυβάνηται La 4 post μόνον add. ἕνεχεν παραλαμβάνεται L 8 αὐτῷ τοῦ 

scripsi: αὐτὸ RUa 9 ef primum Ua: om. R ἔστι ζητήματος scripsi: εἰσὶ 

ζητήματα RUa 6 τὸ addidi 10 λόγος 6 αὐτὸς R: αὐτὸς λόγος Ua 11 post 

ἄρα add. yé R post συμφωνεῖν add. zai R 12 65éws—Bapéws U 18 ὃς 

B: 6 Ua: 6 Adyos ὁ R 16.17 τοῦ τὸ---ὑπάρχγειν scripsi: τοῦτο --- ὑπάρχει RUa 

17 τοῦτο Ua: τούτω R ὃ αἴτιον ὑπάρχει xat collocavi: αἴτιον zal ὃ ὑπάρχει 

RUa 19 ὅσον U (A du, pr. B) 22 γὰρ prius L: om. RUa εἰς B: 

εἰ LRUa 23 ταῦτα scripsi: τοῦτο LRUa post πᾶσα add. ἡ LR τοῦ (post 

ὑπὸ) BL 24 ἀπὸ RUa: ἐπὶ L ἐπὶ τούτων RUa: ἐφ᾽ ὧν L 24.25 αἰσϑανό- 

veda, om. μὲν L 25.26 χαὶ τὸ τί ἐστιν ὁμοίως L 26 ante αἰσϑ. add. μὴ R: 

to” ὧν δ᾽ L aisdavipeda οὐδὲν L post οὐδὲν add. av Ua ἔτι ζητοῦμεν 

scripsi: ἔτι ἐζητοῦμεν LR: inv. ord. Ua ante éx yap add. εἴ ἐστιν αἴτιον τοῦτο 

(1. τοῦ τὸ) ἕτερον τῶ ἑτέρω ὑπάρχειν L 
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, ~ > ΄ - ον " ᾿ > , ~ ΄ ΄ Ξ πολλάχις τῇ αἰσϑήσει φανερῶν: ἢ διάνοια χατὰ τὴν ἐν αὐτοῖς ὁμοιότητα 102% 
αὑϑροίζει τὰ χαϑόλου. 

σο fe. Ὕ λέ \ γι Ὁ δ. " Pa - 

Ρ. 80481 βέσπερ οὖν λέγομεν, τὸ τί ἐστιν εἰδέναι ταὐτό ἐστι 40 

N 5 , »} ‘ , 5» xa 7 ‘ ‘ a ᾿ ΚΝ 

Ὅτι ταὐτόν ἐστι τὸ τί ἐστιν εἰδέναι χαὶ τὸ διὰ τί ἐστι. νὴ 
, ὯΝ ~ i 4 , { , ‘A a ‘ 5 ~ ’ ao x ‘ t 5 υηνεύσας ὃξ TOD διὰ τί χαϑόλου χαὶ χοινῶς περὶ αὐτοῦ λέγει ὅτι διττὴ ἢ 

περὶ τοῦ διὰ τί ζήτησις. ἢ γὰρ ἁπλῶς ζητεῖται χαὶ οὐχ ἐν ὑπάρξει ἄλλου. 
, >] - ἀλλ᾽ ὡς ἐπὶ τῆς τοῦ τί ἐστι ζητήσεως, ἡ τῶν ὑπαρχόντων τισὶ τὸ διὰ 45 

α 
΄ - - co 2 ᾽ ca LC . x , el Par 5» ~ wv τί ζητεῖται, ὥσπερ ep ὧν παρέϑετο παραδειγμάτων, διὰ τί δύο ὀρϑαῖς ἴσαι 

αἱ τοῦ τριγώνου γωνίαι, χαὶ διὰ τί ἢ ἴρις οὐ μείζων ἡμιχυχλίου. 

10 p. 90232 Τοῦτο δ᾽ ἣ ἁπλῶς χαὶ μὴ τῶν ὑπαρχόντων τι. 

ν >.) , , σ \ ry ~ Ch ὦ \ oe W. ’ 

Foxe διὰ τούτων λέγειν ὅτι χαὶ ἐπὶ τῶν ἁπλῶς τὸ τί ἐστιν αἴτιόν 
ἐστιν αὐτοῖς τοῦ εἶναι, οἷον τί ἐστι τρίγωνον: τοῦτο yap αἴτιον τοῦ εἶναι 

ὍΝ , τῷ τριγώνῳ. 

Ρ. 9018 ᾿Δρχὴ δὲ ἔστω τῶν μελλόντων, ἥπερ ἐστὶν οἰχειοτάτη 
15 τῶν ἐχομένων λόγων. 

Μέλλει γὰρ προελθὼν ζητεῖν εἰ τὸ τί ἐστι χαὶ ὁ ὁρισμὸς δείχνυται 
WAN » ~ ~ ° ~ ~ > διὰ συλλογισμοῦ. οἰχεῖον 6& τούτῳ th περὶ οὗ νῦν ἀπορεῖ, ὅ ἐστιν εἰ οἷόν 

ia a ? τε τὸ αὐτό τι ἅμα χατὰ τὸ αὐτὸ χαὶ δι᾿ δρισμοῦ χαὶ δι᾿ ἀποδείξεως εἰδέ- 
vat, ὡς πᾶν τὸ διὰ τοῦ ἑτέρου αὐτῶν γινωσχόμενον χαὶ διὰ τοῦ ἑτέρου 

20 γινώσχεσϑαι ἅμα | δύνασϑαι. 103° 

Φ 9, ov: d ΄ »"» » 

.90b1 Απορήσειε yao ἄν τις Ao ἔστι τὸ αὐτὸ χαὶ χατ Ρ f {2p Q- a oO, R cy a Oo. 3) 

“A \ A 5 \ / σ v » , = ~ b} ~ To xata τὸ αὐτὸ προσέϑηχεν, ὅτι ἔνδοξον περί τινος tod αὐτοῦ 
- ΄ ~ > » ΄ ~ > “ a) > ΠῚ 

γνῶσιν ἡμᾶς ἔχειν χατ᾽ ἄλλο μὲν δι᾽ ὁρισμοῦ, χατ᾽ ἄλλο δὲ Gt anoder- 
~ g 2 6 ~ ~ »ν σ 

ξεως" τοῦ γὰρ τριγώνου τί μέν ἐστι δι᾿ ὁρισμοῦ νῶσιν ἔχομεν, ὅτι δὲ 
> \ ~ » ν᾿ > gs 45) ‘ , 

25 δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ἔχει τὰς γωνίας, δι᾿ ἀποδείξεως. GAN οὐ περὶ τούτου 

3 οὖν om. Ua ἐλέγομεν καὶ ταυτόν Ua (D) 4 post ὅτι add. μὲν L 

post ἐστι alt. add. ἔδειξεν ἀνωτέρω L 6 ζητεῖται L: ζήτησις RUa 6.7 ἄλλο 

ἄλλω LR 7 ἣ zat ἐπὶ τῶν ἐνυπαρχόντων L 8 παραδείγμασιν. οἷον ὅτι διὰ τί 

δυσὶν 1, 8.9 ἴσαι---γωνίαι L: τὸ τρίγωνον ἴσον RUa 9 ἴσις R μείζων LR: 

μεῖζον Ua 10 τοῦ τοδὶ R 11 τοῦ L post ἁπλῶς add. ζητεῖν L 12 αὐτοῖς 

ἐστι L τοῦ prius LR: to Ua 16 προσελϑὼν Ua προελϑὼν] c. 4 p. 914 12 sq. 

17 τούτω LUa: τούτου αὶ τὸ om. BL ὃ ΒΕ: ὧν L 19 διὰ tov pr. ]. LUa: 

aR ἕτερον pr. |. L αὐτῶν] ὧν non liquet αὶ 20 δύναται L 21 lemma 

om. LUa 22 post to prius add, 6 Ua 25 τούτου LR: τούτων Ua 
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ἢ ζήτησις, GAR εἰ ἑχάτερον τούτων καὶ Gt’ ὁρισμοῦ xat δι’ ἀποδείξεως 108: 

ἔστι γινώσχειν. 

X , 

p. 9008 Ὃ μὲν yap Optopos τοῦ τί ἐστιν εἶναι δοχεῖ, τὸ δὲ τί 

ἐστιν ἅπαν χαϑόλου χαὶ χατηγοριχόν. 
. 

fa r τ Η ~ yA ~ a ΄ ‘ 7 a ~ n 

5 Ort wh πᾶν τὸ συλλογισμῷ δειχνύμενον xat Gt δρισμοῦ δείχνυται" 
᾿ \ 

οἱ μὲν γὰρ δρισμοὶ χαϑόλου χαταφατιχοί, of ὃὲ συλλογισμοὶ ot μὲν ἐν 

δευτέρῳ σχήματι στερητιχοί, οἱ δὲ ἐν τρίτῳ μεριχοί. 

p.90b8 Otov ὅτι πᾶν a 
oO 

rn - < [ἴω < 
> A > ~ v Μ 

δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ἔχει 

Πᾶν τρίγωνον τὰς ἐντὸς τρεῖς γωνίας δυσὶ ταῖς ἐφεξῆς ἴσας ἔχει, πᾶν 

10 τὸ δυσὶ ταῖς ἐφεξῆς ἴσας ἔχον τὰς γωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ἔχει, πᾶν ἄρα 

τρίγωνον τὰς ἐντὸς τρεῖς γωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ἔχει. 

p.90b9 Τούτου ὃὲ Ady ὅτι τὸ ἐπίστασϑαί ἐστιν. 16 Φ wy 

ΟΣ A) 277 \ x x x SN Ge ~ Nie "» , δὼ 7 

Ju Ἢ οἷόν TE TO αὐτὸ XATA TO AUTO ὁρισμῷ TE XAL ἀποδείξει ειόοξεναι 
a 5) ΄ ΄ ΄ ἘΝ 2 - - 

und ἔστι τούτων, ὧν ἀπόδειξίς ἐστι, δι ὁρισμοῦ γνῶσις. 

15 p.90b18 Ὅτι μὲν οὖν οὐχ ἔστιν ὁρισμὸς ἅπαντος οὗπερ χαὶ 
ἀπόδειξις, δῆλον. τί δέ, οὗ δρισμός, Apa παντὸς ἀπόδε 

ἢ οὔ; 
Δείξας, ὅτι μὴ ἔστιν οὗ ἀπόδειξίς ἐστι χαὶ ὁρισμός, νῦν ἀντιστρέψας 

δείχνυσιν ὡς οὐ χαϑόλου δεδειχὼς ὅτι οὗ ἐστιν ἀπόδειξις, τούτου οὐχ ἔστιν τῷ φι 

20 δρισμός. χαίτοι διὰ τοῦ εἰπεῖν txavy δὲ πίστις ual ἐχ τῆς ἐπα- OL 

τωγῆς᾽ οὐδὲν γὰρ πώποτε Sprodmevor ἔγνωμεν, οὔτε τῶν xa} 

αὑτὸ ὑπαρχόντων οὔτε τῶν συμβεβηχότων χαϑόλου δοχεῖ πεποιηχέναι 

τὸν λόγον. ἔστι δὲ ὃ ἀντιστρέψας δείχνυσιν ὅτι μηδὲ παντὸς οὗ δρισμός, 
΄ \ SINE ταν aN ΄ a7 σ 3. Οὐ ’ \ See, 

“TovToD χαὶ ἀπόδειξις. ἐπὶ δὲ τούτοις δείξει ὅτι μηδ΄ ὅλως χατὰ τὸ αὐτό 
> ΄ v \ yd NEN ae Ἂν ἢ Χ \ (2 ‘ >>. 

τι ἔστι ual Gt ἀποδείξεως χαὶ δι᾿ ὁδρισυοῦ εἰδέναι" ὃ γὰρ ὁρισμὸς οὐδὲν τῷ σι 

\ wv ws ΄ ΄ , v ~ > fa Vv ~ Ἁ 

ἄλλο ἄλλῳ ὑπάρχον δείκνυσιν, οὔτε τῶν xa αὑτὸ οὔτε τῶν χατὰ 80 

συμβεβηχός, ὧν ὁ συλλογισμὸς δειχτιχός. 

εἰ om. L 3.4 ἀπορήσειε (ἀπορήσει [1)---Οὠδύνατον lemma Ua 5 τὸ διὰ συλλο- 

γισμοῦ L 6 οἱ μὲν alt. om. L 8 ante οἷον add. ὁ μὲν yap ὁρισμὸς τοῦ τί ἐστιν 

εἰδέναι (510)---ἔστιν ὁρισμός ἃ 9 πᾶν---ἔχει bis R (semel B) τρεῖς Ua: δύο R 

9.10 ἔχει---ἐφεξῆς ἴσας R: om. Ua 10. 11 πᾶν---ἔχει Βα: om. R 

11 τρεῖς om. U 13 χατὰ τὸ αὐτὸ om. B 15 οὖν R Arist.: τοίνυν Ua (Dn ἢ 

16 post οὗ add. ὁ RUa (d): om. B Arist. 18 ὅτι οὗ ἐστιν ἀπόδειξις οὐχ ἔστιν 

ὁρισμός 1, 20 δὲ Ua Arist.: γὰρ LR διὰ (ante τῆς) L 22 συμβεβηχότων 

Ua Arist.: χατὰ συμβεβηχὸς LR 23 οὗ om. LR post οὗ add. ὁ Ua 

24 δείξει LR: ἀποδείξει Ua οὐδ᾽ L 25 καὶ prius BL: om. RUa ὁρισμοῦ--- 

ἀποδείξεως L ὅρου Ua 20 ἄλλο ἄλλω LR: inv. ord, Ua ὑπάρχων U 



ANONYMI IN ANALYT. POST. II 3.4 [Arist. p. 90> 21.38 9147] Noe 

co 5 5» . ΄ 5 ᾿ ε 

p.90b21 ὥστ εἴπερ τὸ ἐπίστασθαι τὸ ἀποδειχτόν ἐστ' τὸ τὴν 108: 
> ΄ v Ὁ 

ἀπόδειξιν ἔχειν, συμβήσεταί τι ἀδύνατον. 
[ ‘ 2’ - 5 ~ 5 ΄ Vv a) ‘ 

Ὅτι μὴ οἷόν τε τοῦ αὐτοῦ ἐπιστήμην ἔχειν δι ἀποδείξεώς τε χαὶ 
- "» . 

ὁρισμοῦ. εἰ yap τοῦ ἀποδειχτοῦ ἐπιστήμη ἢ Ov ἀποδείξεως γνῶσις, ε πὸ [0] -- ~ 
-- 

- » Δ ~ BY ἐν > ᾿ . 5 πᾶν τὸ Ot ὁρισυοῦ γνωστὸν χαὶ Gt’ ἀποδείξεως, ἀποδειχτὸν μὲν ἂν sty” 3 
ee a?) μι Ces \ κ᾿ “» τὰ fe an v 5 ~ 4 

ἐνδέχοιτο ὃ adv αὐτὸ χαὶ χωρὶς ἀποδείξεως εἰδέναι ern αὐτοῦ τὸν 
ε΄ ΄ ε } εκ - ω > " 4, 4 

ὁρισμόν, ἐπειδὴ χαὶ ἢ Ov δρισμοῦ γνῶσις ἐπιστημονιχή. ἔτι at ἀρχαὶ 

τῶν ἀποδείξεων ἀναπόδειχτοι" οἱ GE ὁρισμοὶ ἀρχαὶ τῶν ἀποδείξεων. 

ν ᾿ , Ss A » ~ se 

p. 900388 “Ete ἕτερον τὸ τί ἐστ! χαὶ τὸ ὅτι ἔστι δεῖξαι. ὃ μὲν οὖν 
\ 5 ms - σ ba | a> \ 

Sy CROOEUEUS τὺ rf EGTL τοὺς KATA 
s δ κ᾿ ΄ 5) Ὁ ~ 

10 ὁρισμὸς τί ἐστι δηλοῖ, ἢ 

τοῦδε ἣ οὐχ ἔστι. 

~ Va 5 (Ot 5 ‘ - ᾿ ΄ a) ¢ ~ 

Πρῶτον ἔδειξεν ὅτι ἑτέρων ἐστὶν ἥ te ἀπόδειξις χαὶ ἢ δι᾽ δρισμοῦ 
tio} 

~ δι Nn , Οο 7 ‘ led > a 

ς. νῦν Os pam AOE VOL ὅτι χαὶ ἕτεραι, ἀποδειχνὺς ὅτι σηδ᾽ ὅλως 50 
3 A 

ν 
"» \ . \ ΄ σ ΄ 5 , σ 5 \ ~ 

ἐστὶν ἀποδειχτιχὴ ἢ δριστιχή᾽ ἐδύνατο γὰρ ὅσον ἐπὶ τοῖς πρώτοις χειμένοις 
ἰ 

, x ~ . ‘ , 

15 ἑτέρων μὲν εἶναι, ἀποδειχτιχὴ μέντοι χαὶ αὐτὴ εἶναι. ΓΕ 

"» 

". 9117] Φανερὸν ἄρα ὅτι οὔτε 00 ὀὁρισυός, τούτου πάντως ἀπό- 103V ᾿ ' ᾽ 
ΩΥ ν > ἊΝ Ia al , ΄ ¢ ΄ 

δειξις, οὔτε οὗ ἀπόδειξις, τούτου πάντως δρισμός. 

Ἵ “ὦ 2 ΄ ~ > la » TG a ~ vo en) ~ 

uc οαδύνατον ὁρισμοῦ ἀπόδειξιν γενέσθαι. δοχεῖ πῶς 70H διὰ τῶν ᾽ ἢ} 

ΠΕ ἴχϑαι. ὅτι γὰρ ae Ho τοῦ αὐτοῦ Gt δρισυοῦ τε χαὶ axo- eof | ϊ 
- > re » » " e 

20 προεῖπεν, OTL οὐ γάρ ἐστιν ἀπόδειξις οὗ δρισμός" ὃ μὲν 
δ μ» 

~ an 9. \ >) , τ a9 b) ‘> Ἐ ~ oO v 35 52 5 

topos τοῦ τί ἐστι χαὶ οὐσίας, ἢ G ἀπόδειξις τοῦ ὅτι ἐστιν GAA οὐ 
> \ ΄ ‘ . >) ΄ a“) x ‘ 

TOD τί ἐστι χαὶ ὁ μὲν ὁρισμὸς δεῖξις τῆς οὐσίας, αἱ O ἀποδείξεις οὐ THY 
5» ΩΣ , ΄ ΄ 5) » ε΄ aN 5 ‘ ~ 

οὐσίαν δειχνύουσι᾽ χαὶ ὁ μὲν ὁρισμὸς ἀρχὴ ἀποδείζεως, ἢ ὃὲ ἀρχὴ τῆς 10 
ded >) Ψ . l4 ἊΝ ~ Ἃ , ¢ - 5 , 

On τοῦξί SEWS οὐχ ATOOSLATT). et Of, ταῦτα υγιη; οὐχ ἂν ELF οοισμοὺυ απο- 

ov χαὶ διά τινων ἐπιχειρήσεων δοχεῖ to οι [Ὁ [0] - yr 

ind ‘ ~ b) , [Δ 

ist ἕπεται γὰρ τοῦτο χάχείνοις. ὃ ε 

πως δεδεῖχϑαι, ἀλλ᾽ ἄλλο τοῦτο τὸ πρόβλημα ἐχείνων ual ἄλλης δείξεως 
ake ΤΣ yap εξ © oO. Ὡ o joe] Ὡ oy ́ 1 

. 
Qs x [0] ca ἕ = Ὡ [0] < ἡτεῖτο εἰ τοῦ αὐτοῦ δύναται γνῶσις xat 

- 

ὃ 

Ot ἀποδείξεως χαὶ Gt’ ὁρισμοῦ γίνεσϑαι" νῦν ὃ ah ἔστι TOV ὁρισμόν τινος 

δι᾿ ἀποδείξεως δεῖξαι ὑπάρχοντα αὐτῷ. 

1 ἀποδειχτόν Ba αὐτο: ἀποδειχτιχόν RU (D Mn) 3 γε R 4 ἀποδειχτοῦ scripsi: 

ἀποδειχτιχοῦ LRUa ante ἐπιστήμη add. ἐστιν L εἰ alt. om. LR post ety, 

add. δὲ L 5 ἀποδειχτὸν B: ἀποδειχτιχὸν LRUa μὲν om. 1, 6 ἐνδέχεται. 

om. ἂν L 8 τῶν alt. Ua: om. R 9 ὅτι Ua Arist.: tt R 10 7, Arist.: 

εἰ R (d, pr. M): om. Ua (n) 13 ἕτεραι Ua: ἕτερα R 15 εἶναι alt. scripsi: ἐστιν 

R: om. Ua 16 οὗ] 6B 16 et 17 πάντως RUa (D): παντὸς Arist. 18 ὁρισμοῦ 

ἀπόδειξιν LR: iny. ord. Ua post ἤδη add. zat Ua: om. “LR 19 εἰρημένων LR: 

προειρημένων Ua 20 προεῖπεν] p. 90} 2 sq. post οὗ add. ἐστιν L 22 od 

R: τὰ περὶ L - 23 post zai add. ὅτι Ua: om LR 24 ἀποδειχτή Scripsi: 

ἀποδειχτιχή libri 24.25 6 ὁρισμὸς ἀποδειχτός L: ὁρισμός R 25 τοῦτο LR: 

τούτω Ua κἀχείνοις Scripsi: χακείνῳ LR: ἐχεῖνο Ua ὃ LR: ὅτι Ua 26 post 

πως add, καὶ αὐτὸ Ua: om. LR παρ᾽ ἐχεῖνα L 27 ax L 28 γενέσϑαι B 



554 ANONYMI IN ANALYT. POST. II 4 [Arist. p. 91414.24. 25) 

p. 91414 Ὁ υὑὲν yap συλλογισμός τι xata τινος δείχνυσι διὰ τοῦ 103" 

μέσους τὸ OF τί ἐστιν: 1 
- , 3 v τὶ ΄ 

Ὅτι τοῦ τί ἐστιν οὐκ ἔστι συλλογισμὸς ual ἀπόδειξις, ὅτι ὃ δρισμὸς 
ἴδιόν ἐστιν ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορούμενον" τὸ γὰρ ἄλλως ἴδιον συμβεβηχὸς 

5 χαὶ οὐχ ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορούμενον. 

Ρ.31124 Τὸ δὲ τί ἐστιν ἄμφω ταῦτα ἔξει" [ἔσται ἄρα χαὶ τὸ Β 

ὃ τί ἐστιν. 

“) Δείξας ὅτι Get ἐν ἀμφοτέραις ταῖς προτάσεσιν εἶναι τὸ τί ἐστι, τουτέστι 2ὅ 

τὸν pace ἐπήνεγχε τὸ δὲ τί ἐστιν ἄμφω ταῦτα ἔχει, τῷ ‘Oe’ ἀντὶ 
10 τοῦ ‘67’ χρησάμενος: ἔστιν οὖν τὸ λεγόμενον: τὸ δὴ τί ἐστιν ἄμφω 

ταῦτα ἕξει, τό τε AB χαὶ τὸ BI’ δηλονότι" οὐ γὰρ μόνη ἢ ΑΒ πρότασις 
- “"»ὉΝ a » \ ΄ 5 >’ ὯΝ \ Ὁ ΄ ΕῚ - 

αλλὰ χαὶ 7 BL Get TO TL EOTE. OELERS CE ταῦτ TO STOWEVOV AUTOS 

ἄτοπον ἐπιφέρει λέγων 

p. 91225, Et δὴ τὸ τί εστιὶ χαὶ to τὶ ἦν εἶναι ἄμφω ἔχει, ἐπὶ τοῦ 
, v , 

15 μέσου ἔσται πρότερον. 

\ Ὅτι μὲν τὸ τί ἐστιν ἀντὶ tod τί ἦν εἶναι χαὶ τοῦ Oprou0d ἔλαβεν, 30 
97 > oe ~ oS oe oo ~ 

ἐδήλωσε διὰ τοῦ προσϑεῖναι τῷ τί ἐστι τὸ τί ἣν εἶναι" τὸ γὰρ οὕτως ἐν τῷ 
»» ¢ τ 3 ων ~ ~ 

τί ἐστιν ὡς τὸ τί ἣν εἶναι χατηγορούμενον Get ἐν ἀμφοτέραις εἰλῆφοϑαι tats 

προτάσεσιν. GAN εἰ τοῦτο, τὸ πρῶτον δρ'σμὸς [6:4] τοῦ B, εἰ διὰ τούτου 
ὮΝ ΄ ~ ε΄ v ~ ‘ ” N 

20 δειχνύοιτο τοῦ |’ ὁρισμὸς ὄν. xat τοῦτο μὲν οὖν ἄτοπον. εἰ μὲν γὰρ TO 
Vs ~ \ / ΄ c \ x v σ In 7 > Ὅλ 3 XN 

Β ἄλλο τοῦ [᾿, τὸ A πλειόνων ὁρισυὸς ἂν ety, ὅπερ ἀδύνατον. εἰ ὃξ ταὐτὸν 
4 x = " ae ν “7 Ὁ» ιν 

εἴη τὸ Β τῷ [᾿, τὸ ἐν ἀρχῇ λήψεται" βουλόμενος γὰρ δεῖζαι τὸ A ὃν 
[4 \ ~ Q , ’ \ ΄ Ἁ τ τι ~ oO >) >) \ Sad ΓΑ] — ὁρισμὸν τοῦ Γ᾿ λαμβάνει αὐτὸ ὁρισμὸν εἶναι tod B, ὅ ἐστι ταὐτὸν τῷ I’, 90 
~ ~ ΄ a - - “» ΄ vv 

ἢ ὡς ἐρεῖ ἔτι σαφέστερον, βουλόμενος δεῖξαι, ὅτι ὁρισμοῦ ἀπόδειξις ἔστιν, 
ve \ ~ ¢ \ ν᾿ σ ᾿ Ψ \ ~ 

ελὰ aBe 5 wpts an 00€ (Eews το A TOU B ορισυον ειναι. STETAL μὲν OLY χαι ταῦτα. τῷ o ν᾿ 

“Ὁ ὃ δὲ δείχνυσίν (ἔστιν) ὅτι ὁ οὕτως ἀποδειχνὺς οὗ βούλεται δι’ ἀποδείξεως 
τὸν ULES: λαβεῖν, τούτου χωρὶς ἀποδείξεως εἶναί τινα δρισμὸν λαμβάνει. 
εἰ γὰρ λήψεται τὸ A χατὰ τοῦ B ὡς ὁρισμὸν χαὶ ἐν τῷ τί ἦν εἶναι χαὶ 

A “ / ~ Ὕ Ὁ ΄ ~s Oo X \ e 2 \ , τὸ B δμοίως τοῦ Τ᾿ δρισμόν, δῆλον ὅτι xat τὸ B δρισμόν τινα χαὶ λόγον 

3 ante ὅτι alt. add. χαὶ R 3.4 ὁρισμοῦ xat ἴδιον τὸ ἐν---χατηγορεῖσϑαι R 5 post 

κατηγορούμενον add. ταῦτα δ᾽ ἀνάγχη ἀντιστρέφειν B 6 δὲ] γὰρ ἃ ἔχει Β 

8 δεῖ post προτάσεσιν colloc. L τοῦ (ante τί) U 10 ἔστιν οὖν LR: ἔστι δὲ Ua 
post λεγόμενον add. ὅτι Ua: τοιοῦτον L δὴ Ua: δὲ LR post ἐστιν add. ἤγουν 

τὸν ὁρισμὸν L 11 δηλονότι post te colloc. L 14 δὲ R (a, pr. D) 14.15 τὸ 

τί ἐστιν ἄμφω ταῦτα ἔχει ἐπὶ τοῦ μέσου, ἔσται πρότερον τὸ τί ἣν εἶναι Ua 16 post μὲν 

add. οὖν L ἔλαβεν LR: ἐλάμβανεν Ua 17 προσϑεῖναι LR: προστιϑέναι Ua 

οὕτως Scripsi ef. p. 548,9: οὗ LRUa 19 πρῶτος R διὰ prius delevi 

20 οὖν om. B 21 post tod 7 add. εἴη L 22 τῶ BLUa: τοῦ R τὸ ἃ scripsi: 
αὐτὸ R, ante δεῖξαι Ua: ὅτι τὸ ἃ L 22.23 ἐστὶν ὁρισμὸς L 24 7 L: om. RUa 

post ἐρεῖ add. ὃ Ua ἔτι om. 1, ἔστιν ---ὡρισμοῦ L 20 ὁ οὕτως LR: τὸ ἃ Ua 

27 ὁρισμόν τινα L ante λαμβάνει add. εἶναι L 29 to alt. LR: τοῦ Ua 
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΄ 

λήψεται" οὕτω γὰρ ἔσται τὸ τοῦ Γ᾿ τί ἦν εἶναι. τοῦτο ὃ᾽ ἐβούλετο 108ν 
δεῖξαι τὸ τί ἣν εἶναι τοῦ I δι’ ἀποδείξεως δειχνύμενον. 4 οὖν βούλεται 40 

δεῖξαι, ἔλαβε" λαμβάνει γὰρ τὸ B τοῦ I’ ὁρισμὸν εἶναι. 

p. 91830 Τούτου δ᾽ ἔσται ἄλλος λόγος. 

5 Ἢ τούτου, tod A, ἔσται ἄλλος λόγος ἤτοι δρισμός, τὸ B, ἢ 
» 

τούτου, τοῦ ['B, πάλιν ἔσται ἄλλος Mois υξσος ὃ δυνάμενος δεῖξαι ὅτι 
τὸ B tod [᾿ δρισμός ἐστιν, ἣ τούτου δ᾽ ἔσται ἄλλος λόγος, τουτέστι 
τοῦ BA ἔσται ἄλλος ὁρισμός, ὃς χαὶ τοῦ [᾿ ἔσται δρισμός. 

918383 Act 0 εν ταῖς p 

10 ἀυέσοις 

"» ~ 

eyousvoy ἐξεταζόμενον Sl τῶν προτάσεων χαὶ τῆς ὕλης, ὅτι δεῖ ἄμφω 

ν τῷ τί ἣν εἶναι χατηγορεῖσϑαι. 

= 9 ᾿Αλλὰ A sa) ,e . Ἁ — bx ὃ 74 = Ce AVS 5 Ls 15 p. 9101 Δλλὰ μὴν ovo ἡ Ota τῶν διαιρέσεων ὁδὸς συλλογίζε- 104" 

ται, χαϑάπερ ἐν τῇ ἀναλύσει τῇ περὶ τὰ σχήματα εἴρηται. 10 

ὃ ΄ 7 INX 9 ~ > Ἐν La > \ ΄ 

Or οὐδὲ διὰ τῆς οι ρετιχῇ: μεϑόδου διὰ συλλογισμοῦ δείκνυται 6 

δρισμός, ὅτι μηδὲ συλλογίζεται ὃ διαιρέσει χρώμενος. ἐν μὲν γὰρ τῷ 

συλλογισμῷ τεϑέντων τινῶν ἐξ ἀνάγχης ἕπεται τὸ Ov ἐχείνων δειχνύμενον" 

20 ἐπὶ δὲ τῆς διαιρέσεως οὐδαμοῦ τοῖς τεϑεῖσί τε χαὶ ληφϑεῖσιν ἐξ ἀνάγχης 
ἕπεται τὸ δειχνύμενον. ὥσπερ γὰρ 6 ἐπαχτιχῶς τι δειχνὺς Ta μέν 
τινὰ GL ὧν δειχνύναι τι πειρᾶται, οὐ μὴν συλ. ΟἿ. ζεται, διότι μὴ ἐξ ἀναγ- 16 

Α χὴς τοῖς Ayodstow ἕπεται τὸ δειχνύμενον, οὕτω χαὶ ἐπὶ τῆς ὃ διαιρέσεως 
ἔχει. οὐ γὰρ δεῖ τὸ διὰ συλλογισμοῦ δειχνύμενον συμπέρασμα 

to or ἐρωτᾶσϑαι χαὶ τῷ συγχωρεῖσϑαι On6 τινων τίϑεσϑαι- χαὶ γὰρ eole eiaG 
ὠ ΤΡ συμπέρασμα ἐξ ἀνάγχης δεῖ ἕπεσϑαι. 

Φ cy ~ p.91620 Καὶ τὸ εἶναι τὸν ἄνϑρωπον τὸ ὅλον, πον πεζόν, 
ἀνάγχη ἐκ τῶν εἰρημένων, ἀλλὰ λαμβάνει χαὶ τοῦτο. i ii δ 

Οὐ γάρ, εἰ ἰδία Exdtepov ἀληϑὲς περὶ τοῦ ἀνθρώπου, ἤδη χαὶ ἅμα 
~- 

vy] 

30 ἀνάγχη. ὡς ἐπὶ τοῦ σχυτέως χαὶ τοῦ αἀγαϑοῦ ἐν τῷ [leot Eourvetus δέδει- (1 i ry ry a | 
ΝΑ “ ~ “ 

χται, χαὶ αὐτὸς δὲ αὐτοῦ προϊὼν μνημονεύσει. 

1 οὕτω scripsi cf. p. 948,9: οὐ LRUa δὲ βούλεται LR 2 τὸ om. LR 8 ἀπο- 

δεῖξαι LR τὸ β om. L 5 τούτου τοῦ ἃ R: τοῦτο δ᾽ Ua ὅ.0 ἤἥτοι---λόγος ΕΗ: 

om Ua 6 B7 B 8 aR: om. Ua ἔσται prius Ua: om. R ὃς B: om. RUa 
11 ἀμέσους om. B 12 φανερὸν (ἂν) conicio 17 διαιρετῆς L 18 οὐδὲ L 

19 τιϑέμενον LR 20 οὐδαμῶς L 22 τι LUa: τινὰ R © 23 tots ληφϑεῖσιν om. 1, 

25 zat yap τῶ συλλογισμιῶ L: χαὶ οὐκέτι συλλογισμὸς Ua 26 συμπέρασμα om. L 

post ἀνάγχης add. yap RUa: om. BL 30 post ἀνάγχη add. εἶναι L ἐν τῷ [lept éou.] 

c. 11 p. 20035 31 προϊών] c. 6 p. 92429 sq. μνημονεύσει L: μνημονεύει RUa 
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cr 

10 

15 

bo σι 

90 

ὩΣ 
p. 91b21 Διαφέρει δ᾽ οὐδὲ πολλῶν ἣ ὀλίγων οὕτω ποιεῖν. 104: x My A is 

“Ὅτι od μόνον od δειχνύουσι διὰ συλλογισμοῦ τὸν ὁρισμόν, ὃν οὐδ᾽ 
ἄλλως οἷόν τε δεῖξαι διὰ συλλογισμοῦ, ὡς προείρηται, ἀλλ᾽ οὐδὲ τὰ δυνα- 30 

τὰ μὲν διὰ. συλλογισαοῦ δείχνυσϑαι ὑπάρχειν τῷ ἀνθρώπῳ διὰ συλλογισμοῦ 
δειχνύουσιν ὑπάρχειν. ἀλλὰ λαμβάνουσιν ἀσυλλογίστως. ἀσυλλογίστως γὰρ 

λαμβάνοντες τὰ ἐξ ὧν ὃ ὁρισμὸς χρῶνται αὐτοῖς πρὸς τὴν σύνϑεσιν τοῦ 

ὁρισμοῦ δυναμένοις διὰ συλλογισμοῦ λαμβάνεσθαι: ἕἔχαστον γοῦν τῶν ἐν 
- - - » , mel SP as ε , S 

τῷ Sprottxm λόγῳ τοῦ πος τοῦ διὰ συλλογισμοῦ ἔστι δεῖξαι ὑπάρχον τῷ 
5 , 5 \ / ao \ ,ὔ 5 ~ A 

ἀνθρώπῳ. ἐπὶ τούτοις ὅτι τὸ Kop Hovepeyny χαὶ συντιϑέμενον (Ex) τῶν χατὰ 
2 τὴν διαίρεσιν δοϑέντων μὴ δείχνυται δρισμὸς εἶναι. λέγει γὰρ τί χωλύει 

τοῦτο ἀληϑὲς μὲν εἶναι τὸ πᾶν, τουτέστι τί χωλύει ταῦτα, ὧν ἔχαστον 80 

var ἰδίαν ἐλήφϑη τῷ ανϑρώπῳ brane χαὶ Lo ἀλχηϑεύεσϑαι χατὰ τοῦ 
‘ 

AY ἀνθρώπου, ph μέντοι τὴν σύνϑεσιν αὐτῶν δρισμὸν εἶναι τοῦ ἀνθρώπου: 
‘ 

‘ 

Προσϑεῖναι τὸ ἐν τῇ τοῦ ζῴου διαιρέσει τὸ ἄρρεν χαὶ τὸ ϑῆλυ 
3 

λαβεῖν ἢ ἄλλην τινὰ ἐναντίωσιν χατὰ τὴν ὕλην ἢ χατά τι ocvuBeByx0¢ } | | | | | bela 
~ 5 2 5 7 ἜΝ » ~ , ΜΕ ὭΣ ae ate Α Ἄχ ἢ a 

οὖσαν ἀλλ᾽ οὐ zat εἰδης.ς ἀφεῖναι, εἰ τὸ ζῷον εἰς TELOV TE χαὶ ἐνυόρον 40 
\ 

τέμοι" οὗτος γὰρ TO πτηνὸν παρέλιπεν. ὑ Bes Sere 62, εἰ τὸ ζῷον 

εἰς δίπουν χαὶ πολύπουν ὑπερβῇ τὸ πε 

Ὁ 

p.91b30 Τοῦτο δ᾽ ἀναγχαῖον, εἰ ἅπαν εἰς τὴν διαίρεσιν ἐμπίπτει. 

ὩΣ Qa 2 ~~ a 
5 . , Is , 

| ξμπίπτοντα εἰς π HY διαίρεσιν τὰ γένη, ὅσῳ ἀνωτέρω 45 

ἦν. τὰ δ᾽ ἄτομα εἴδη εἰς πᾶσαν ἐμ πίπτει τὴν διαίρεσιν, οἷον ὃ ἄνϑρωπος. 
= 

\ σ ᾿ > ἄρ τς . 5 v s Vay 

1. 91d5 ΔΑλλὰ συλλογισμὸς Gums οὐχ ἐστιν. αλλ εἴπερ, aAAAOV 
p- x ὶ ‘ ͵ ee 

τρόπον πος πῇ ποιεῖ. 

"Or εἰ χαὶ μὴ συλλογίζεται ἢ διαιρετιχὴ μέϑοδος, ἀλλὰ χατὰ ἄλλον 

τρόπον γνωρίζειν ποιεῖ, ὡς χαὶ ἢ ἐπαγωγή, εἰ χαὶ μὴ ἀποδείχνυ - 50 

σιν, GAN ὅμως δηλοῖ τι. 

~ ss ‘ ») 5 , 

p.91b34 Συλλογισμὸν ὃ οὐ λέγει ὃ ἐχ τῆς διαιρέσεως λέγων 

Or ὃ ἐχ τῆς διαιρέσεως συντιϑεὶς τὸν δρισμὸν zat λαμβάνων οὐ 
> \ [4 ,~ 

συλλογίζεται ἀλλὰ διὰ παραβολῆς δείχνυσιν. | | 

2 συλλογισμὸν tov ὅρον IL 3 οἷόν te R: οἴονται Ua: δύνανται L διὰ συλλογισμοῦ 

om. L 3.4 δυνατὰ bis Ua fort. δυνάμενα διὰ οὖν L 8 διὰ συλλο- 

γισμοῦ ἔστι LR: inv. ord. Ua Ὁ ἐχ addidi 10 τὴν om. L οὐ L 

λέγειν a 11 τουτέστι LR: λέγει γὰρ Ua 12 ὑπάρχον τῷ ἀνθρώπω L 12.13 τῷ 

ἀνϑρώπω, om. χατὰ L 14 τῶ (ante ἐν) Ua zat RUa: ἡ B 16.17 ets eG 

τέμοι χαὶ ἔνυδρον Ua 17 πτηνὸν scripsi: πεζὸν libri 18 ὑπερέβη (γὰρ) conicio 

20 
> 

et 

τὴν διαίρεσιν πᾶσαν R 21 ἤδη R 23 ποιεῖ γνωρίζειν R 24 ὅτι εἰ Ua: 

γὰρ R 25 χαὶ alt. BUa: om. R 27 ἐκλέγων a 29 ὅτι om. R: τοὔτεστιν L 

συντιϑεὶς τὸν ὁρισμὸν LR: inv. ord. Ua 30 ἀλλὰ διὰ LR: διὰ δὲ Ua 
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> Vv \ Ὁ >t 

p. 9226 "AW ἄρα ἔστι xat anode 

r ~ > »» = \ ο 2F ¢ Q/ +} " 

Ζητεῖ εἰ οἷόν τε τὸν ὁρισμὸν ἐξ ὑποθέσεως συλλογίσασϑαί te χαὶ 
- ‘ a “ ’ " ν >) , ς κ ‘ ‘ ~ 

δεῖξαι. τὸν OF δρισμὸν τὸ τί ἐστι AAT οὐσίαν εἶπε. τὸ γὰρ πρὸς τῷ 

ἐν τῷ τί ἐστι  ποδεῖ τινος χαὶ τὴν οὐσίαν σημαῖνον αὐτοῦ ὁρισμός 

5 ἐστιν ἐχείνου" ὃ γὰρ δρισυὸς ἢ Exaotov οὐσία χαὶ τὸ εἶναι. ἐξ ὑποϑέ- 

Gems δὲ εἶπεν οὐ τὸ Gt ὑποϑετιχοῦ συλλογισμοῦ, ἀλλὰ διὰ τοῦ ὑποϑέ- 

σϑαι τινὰ χαὶ τούτοις πρὸς τὴν Getty χρήσασϑαι. ἔστι δ᾽ ὃ λαμβάνει χαὶ 10 
5 , A > ~ /? ~ la IQN/ > Wyle = Ἁ - 

ὑποτίϑεται τὸ τὸν EX τῶν (EV τῷ) TU SOceuve νῶν Λλογὸν ὁρισμον ειναι, 

τουτέστι τὸν ἐχ τῶν (ἐν TH) τί ἐστι χατηγορουμένων ἰδίων λόγον 

σ 
΄ ἴω \ τ oes. ΓΞ ‘ fe dt 5» ‘ 5 

10 τούτου ὁρισμὸν εἶναι. ὃ εἶναι τοῦ τί ἐστιν δρισμὸν ὑποτίϑεται ἀλλὰ οὐχ 
> a 7 z > 5 ΄ Cay “ἊΝ Vp Κ > ΄ > ~ 

ἀποδείχνυσιν. ᾧ εἰ eS ηφϑείη δὸς τοῦδε ἴδιός ἐστι λόγος ἐχ τῶν ἐν 
- > ἘΡΌΣ - bla ΄ 

τῷ τί ἐστι χατηγορουυένων᾽, συνάγοιτ᾽ ἂν “τόδε Todds ἄρα δρισμός ἐστιν᾽. 
δ \ ~ ‘ , ~ 

ἀλλὰ πάλιν τὸ ἐν ἀρχῇ αἰτεῖται: ταὐτὸν yap λαμβάνει τὸν μέσον ta pet: 
‘ 

Cover οὐδὲν γὰρ διαφέρει εἰπεῖν τὸς todde ex τῶν ἐν τῷ τί ἐστι χατηγο- 
> ~ > ~> , 

ρουμένων ἴδιόν ἐστι᾿ τοῦ εἰπεῖν “tHe τοῦδΞς δρισμός ott’. δείχνυσι GE τι 15 _ or 

\ ws ¥ 2 ,» c ΄ “ \ c , > - 

χαὶ ἄλλο ἄτοπον τῇ τοιαύτῃ δείξει ἑπόμενον, ὅτι γὰρ uy ὑπόϑεσις ἐν τῷ 

συλλογισμι 
“τὶ 

on © lon + a € vw ~ R i= R ae o a R =~ 

p. 9218 Tadt δὲ ἐν τῷ τί ἐστι μόνα, χαὶ ἴδιον τὸ πᾶν. 

Τὰ γὰρ αὐτάρχη πρὸς τὸ ἴδιον ποιῆσαι τὸ ἐξ αὐτῶν τῶν xa αὑτὰ 20 

20 ESS I ἰχανὰ πρὸς Opropov. τὸ ὃὲ τοῦτο γάρ ἐστὶ τὸ εἶναι 
AG Σ 

χείνῳ ἴσον ἐστὶ τῷ ᾿ἐν γὰρ τούτῳ ἐστὶ τὸ εἶναι τῷ πράγματι οὗ τὸν 
- ς ~) 

οισυὸν δείχνυμεν, χαὶ τοῦτο δρισμὸς αὐτοῦ. 

p. 92220 Kav ἐξ ὑποθέσεως δὲ δειχνύῃ, οἷον εἰ τῷ χαχῷ 

bt 

n 25 Ὅτι μηὸξ ὁ ὑποϑετιχῶς δειχνόναι χαὶ συλλογίζεσθαι πειρώμενος Gpt- 
" 

σμὸν ὃ βούλεται ποιεῖ“ τὸ Ἰὰρ ἐξ ὑποϑέσεως νῦν τὸ ὑποϑετιχῶς λέ ae 

χαὶ γὰρ ἣ τοιαύτη δεῖξις τὸ ἐν ἀρχῇ λήψεται. ϑέλων yap τις δεῖξαι, ὅτι 3 
i 

Gt ἀποδείξεως ὁρισμὸς δείχνυται, εἰς τὴν αὐτοῦ τούτου δεῖξιν ὁρισμόν τινος 

ὑπ τε Ὁ ἄνευ ἀποδείξεως: ὃν εἰ βούλοιτο πάλιν δεῖξαι διὰ συλλογισμοῦ, 
’, 80 οὐχ ἄλλως δείξει ἢ διὰ τοῦ πάλιν δρισμόν τινος αἰτήσασϑαι χαὶ λαβεῖν, χαὶ 

1 dpa Arist.: ἄρα Β (M): ἄρα εἰ Ra: ἄρα 7 U 8 πρὸς τὸ R 6 δι᾿ Ua: διὰ 

τοῦ R 7 τούτους Ua 8 tov Ua: τῶν καὶ ἐν τῷ ex Arist. addidi itemque 

vs. 9 λόγων R, pr. U 9 λύγων B 10 6 R: oz Ua 15 τοῦ Ua: 

to R 18 μόνον R post πᾶν add. ὡς αὐτῶν τὸ πᾶν ἴδιον γενέσϑαι Ua 

21 τούτῳ ἐστὶ scripsi: τούτω todteste R: τούτοις Ua οὗ Β: οὐ RUa 25 Get- 

avoew 1, 25.26 ὁρισμὸν LR: ὁρισμὸς Ua 26 74 alt. om. L 27 αἰτήσεται L 

28 γίνεται B 28. 29 λαμβάνει τινὸς L 29 οἷον R: om. L βούλοιτο 

πάλιν LR: inv. ord. Ua 30 αἰτήσασϑαι χαὶ Ua ef. p. 583,18: xat om. R: αἰτήσαντα L 
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τούτου YE οὗ τὸν ὁρισυὸν δοχεῖ διὰ τούτου δεδειχένα!. λαβὼν γὰρ ὅτι 104ν 

τοῦ ἀγαϑοῦ ὁρισμός ἐστι τὸ ἀδιαίρετον, οὕτω παλιν δείξει τοῦ χαχοῦ λόγον 
ν \ ΄ Nie eee ΄ v 
ὄντα τὸ διαιρετόν: ὃι ἀλλήλων ἄρα. 

p. 92424 Λαμβάνειν δ᾽ εἰς τὸ δεῖξαι τὸ τί ἣν εἶναι ἕτερον μέν 40 
5 τι ἔστω. 

, 5 x a * ~ (Vert ¥ ~ e Η - , 

Τουτέστιν εἰς τὴν δεῖξιν τοῦ τί ἦν εἶναι xal τοῦ ὁρισμοῦ ἕτερόν τι 
λαμβάνει ὃ οὐ χεχώρισται᾽ διὰ γάρ τινος ληφϑέντος υέσου ἑτέρου τῶν 

‘ iy ι ry 

\ ad \ σ ς ᾿ 2 , , fal 
ἐξ ὧν τὸ συμπέρασμα ὅρων ὃ συλλογισμὸς χαὶ Ex προτάσεών τινων. ὃ 
δ oy τν \ 2 roe ΤΣ Q_/F σ » CaN \ 

ἐδήλωσεν εἰπὼν χαὶ yap ἐν ταῖς ἀποδείξεσιν ὅτι ἔστι τόδε xata 
10 τοῦδε λαμβάνεται, τουτέστι πρότασις, οὐ μὴν αὐτὸ ὃ δεῖ δεῖξαι 7 ὃ τὸ 45 

αὐτό ἐστι τῷ δειχνυμένῳ ἡ ἀντιστρέφει αὐτῷ. ὃ γὰρ τοιοῦτόν τι λαμβά- 
\ 

νων τὸ ἐν ἀρχῇ αἰτεῖται λαμβάνων πρὸς ἄλλο, ἄλλως te ἐπεὶ χαὶ ἀμφό- 

τερα ὁμοίως δεῖται δείξεως, 

p. 92234 Πῶς οὖν δὴ ὃ δριζόμενος δείξει τὴν οὐσίαν ἣ τὸ τίδ0 

15 ἐστιν; 
» δ ~~, v ) 

Ore οὐχ οἷόν τέ ἐστι τὸν δρισμὸν δεῖξαι, οὐτε Ot ἀποδείξεως χαὶ 
> 

é 
> [τ᾿ \ Q " ™~ , 

συλλογισμοῦ οὔτε Or ἐπαγωγῆς οὔτε Gr αἰσϑήσεως. ὃ μὲν γὰρ ἀποδειχνύς 
Ὁ - ν a) ‘Shae oat 

τι χαὶ συλλογιζόμενος ἐξ δμολογουμένων τινῶν Oyhov ποιεῖ τὸ Gt αὐτῶν 
2 

ἐξ ἀνάγχης δειχνύμενον ὃ δὲ ὑπτν οὐ λαβών τινα δι΄ αὐτῶν ὃδείχνυ- 

20 σιν ἐξ ἀνάγχης | ὄντα τὸν δειχνύμενον δρισμόν. χαὶ ἔτι δέδειχται ὅτι οὐχ 101 Ι ‘ 
v ~ a 5 2 a 2 ~ ς 

ἔστιν δρισμοῦ ἀπόδειξις. GAA οὐδὲ Gt ἐπαγωγῆς. ἢ γὰρ ἐπαγωγὴ διὰ 
τῶν χαϑ’ ἕκαστα φανερῶν ὄντων τὸ χαϑόλου πιστοῦται" ὃ δὲ δριζό- 

lad wy 72 [τ ΄ A τὰ ~ , 

USVOS οὐχ οὕτως δείχνυσιν δρισμὸν. χαὶ Usy ἐπαγωγῇ χρώμενος det- on 

2 \ σ w sw 7 Ψ v ~ fe c δι ς Ma , 

χνυσι TO OTL EOTLY Ἢ OTL οὐχ ἔστιν EX τῶν h ηφϑέντων "Ὃ Oe ορι- μένης 
2 = -) σ v nn 5 v 5 Ἁ ’, av 

25 οὐχ ὅτι ἔστιν ἢ οὐχ ἔστιν ἀλλὰ τί ἐστι προτίϑεται δεῖξαι. ὅτι δὲ guia 

ev αἰσὺ ἥσεως ἔστι δεῖξαι Opropov, πρόδηλον" οὐδὲ γὰρ atathytov ὅλως οὔτε ὃ 
΄ \ Vv \ ς ΄ ” QO’ ε  "» ~ POR τς ΄ 
ὁρισμὸς οὔτε τὸ δριστόν, εἴ γε χαϑόλου, ὡς δείξει dua τῷ δαχτύλῳ 

> Bae ~ ἢ ΟῚ. ¢ Ὁ ε ς wea 7) Ww ba ~ 5 ~ 
εἰπεῖν “ τοῦτό ἐστιν δρισμός᾽, ὡς τοῦτό ἐστι γλυχύ᾽ 7 τι ἄλλο τῶν αἰσϑητῶν. 

p.92b4 "Ett πῶς δείξει τὸ τί ἐστιν; ἀνάγκη γὰρ τὸν εἰδότα τὸ 

80 τί ἐστιν ἄνϑρωπος ἣ ἄλλο ὁτιοῦν εἰδέναι. 

Καϑόλου ἐπαπορεῖ πῶς ὅλως ἔστι τὸ τί ἐστι δεῖξαι. εἰ γὰρ det μὲν 

Ι οὕτω ye L 2 οὕτω Ua: τοῦτο R: τοῦτο λαβὼν ἐξ ὑποθέσεως L χαλοῦ R 

3 διάλληλον Ua 4 λαμβάνειν R (A Dd Mn, pr. B): λαμβάνει Ua Arist. 4.5 μέν 

τι RUa (ABD ΜΝ ducf, pr. n): μέντοι B Arist. 6 tod prius BUa: to R 8 ὃς 

Ua 10.11 7 ὅτι αὐτῶ R 11 αὐτῷ om. R 12 an προσλαμβάνων dAdo? 

14 post οὖν add. καὶ Ua ὁ Ua Arist.: om. R (A B du ΜΝ) 16 οὔτε] ὅτε U 

16.17 xat δι᾿ ἐπαγωγῆς οὔτε διὰ συλλογισμοῦ LR 21 οὐδ᾽ ἐπαγωγῆ L 

23 obtws—25 οὐχ om. L 25 7 οὐχ ἔστιν post ἀλλὰ τί ἐστιν colloc. a προ- 

στίϑεται B 26 οὐ γὰρ BL 21 ὃ BL: om. RUa fort. δεῖξαι ἅμα τῷ δαχτύλῳ 
‘nary 28 τι om. LR 29 ἔτι Ua Arist.: ἐπεὶ R τὸ alt. R Arist.: om. Ua (A ἢ 
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τὴν τοῦ τί ἐστι δεῖξιν τῇ τοῦ ὅτι ἔστι συμπεπλέχϑαι, ταῦτα δὲ ἕτερα ἀλ- 105" 
λήλων, οὔτε δ᾽ ἢ ὁριστιχὴ οὔτε ἢ ἀποδειχτιχὴ μία πλειόνων ἐστίν, οὐχ ἂν 10 
εἴη τὸ τί ἐστι χαὶ τὸν ὁρισμὸν δεῖξαι. ταῦτα δ᾽ ἐδήλωσεν εἰπὼν ἀλλὰ 
μὴν εἰ δείξει τί ἐστι χαὶ ὅτι ἔστι, πῶς τῷ αὐτῷ λόγῳ δείξει; 

5 εἰπὼν γὰρ ἄμφω δεῖν γνωρίζεσϑαι μετὰ ταῦτα ζητεῖ, πῶς Gr’ ἑνὸς λόγου 
ἀμφότερα δειχϑείη διαφέροντα. 

Ρ. 9908 ᾿Αλλὰ μὴν εἰ δείξει τί ἐστι χαὶ ὅτι ἔστι, πῶς καὶ τὰ ἑξῆς. 

Τὸ γὰρ ἄλλο ἄλλῳ ὑπάρχον διὰ συλλογισμοῦ δείχνυται. ἐπεὶ δὲ χαὶ 
ὃ ὁρισμὸς χαὶ ἢ οὐσία ἑχάστου ὑπάρχει ἐχείνῳ οὖ ἐστι χαὶ δύναταί τις 

10 χαὶ ἐπὶ τοῦ ὁρισμοῦ ἀχούειν (tO) ὅτι ἔστι, διὰ τοῦτο προσέϑηχε τὸ εἰ 

οὐσία εἴη, τουτέστιν εἰ μὴ Spropos εἴη. μόνον γὰρ τῷ ὅτι ὑπάρχει ὃ 

ὁρισμὸς ὑπάρχων οὐ δείχνυται δι᾿ ἀποδείξεως" τὸ γὰρ εἶναί τινι χαὶ ὑπάρ- 

χειν οὐχ ἔστιν δρισμός τινος, οὐδ᾽ ὃ εἶναί τι ἀποδειχνὺς τὸν ὁρισμὸν αὐτοῦ 

δείχνυσιν: οὐδενὸς γὰρ ὁρισμὸς τὸ εἶναι. οὐδὲ γὰρ γένος ὅλως τὸ ὃν χαὶ 

15 τὸ εἶναι χαὶ μία φύσις ὡς δύνασϑαι χαὶ μέρος δρισμοῦ εἶναι" τοιοῦτον δὲ 

τὸ γένος" ὁ γὰρ ὁρισμὸς μιᾶς φύσεώς ἐστι δηλωτιχός. χαὶ τοῦ εἶναί τι 

ἄρα ἀπόδειξις ἔσται. οὐχ oe 6 ὁριζόμενος τὸ εἶναι τοῦτο ὃ ὁρίζεται 
δείξει διὰ τοῦ ὁρισμοῦ: ἀπόδειξις γὰρ δειχτιχὴ τούτου. 80 

4 hed ‘ ‘ / \ , v c , 

p-92b15 Τί μὲν yap σημαίνει τὸ τρίγωνον, ἔλαβεν 6 εωμέ- 
v 

20 TOS, ὅτι δ᾽ ἔστι δείχνυσι. 

Λαβὼν ὅτι ἀπόδειξίς ἐστι τοῦ ὅτι ἔστι δειχτιχή, ἔχων δὲ ὅτι χαὶ ὃ 
ὁρισμὸς χαὶ H ἀπόδειξις ἑχάτερον αὐτῶν τίνος ἐστίν, ἐπὶ τούτοις λέγει τί 80 

τ a Med c c , , 5 , ™“ δ ΄ a wv 5 ‘ ~ 

οὖν δείξει ὃ ὀριζόμενος τί ἐστίν; ἣ τὸ τρίγωνον; ὃ ἴσον ἐστὶ (tw) 
« i? ΄, 5 ga 7 Ἃ δὴ ΄ 

τί οὖν δείχνυσιν ὃ ὁριζόμενος χαὶ τὸ τί ἐστιν ἀποδιδούς τινος; 7 τὸ τί 
ἐστιν ἐχεῖνο ὃ δρίζεται; ὃ γὰρ τὸ τρίγωνον δριζόμενος τί ἐστι τὸ τρίγωνον τῷ on 

λέγει, ἀλλ᾽ οὐχ ὅτι ἔστιν: ἄλλο γὰρ ἐχεῖνο χαὶ δι᾿ ἀποδείξεως δειχνύμενων", 
\ A 3 ~ ad 5 [4 a ad ~ σ v χαὶ τὸ EON ἄτοπον ἐπιφέρει" ὃ ἄρα τις Optcud οἶδεν, ὅτι ἔστι 

τοῦτο, οὐχ εἴσεται" ἄλλη γὰρ ἣ τοῦτο δειχνύουσα: τοῦτο ὃ ἀδύνατον, ὃ μὴ 
οἶδέ τις εἰ as τοῦτο τί ἐστιν εἰδέναι. 

30 p.92b19 Φανερὸν δὲ χαὶ χατὰ τοὺς νῦν τρόπους τῶν ὅρων. 40 

ψ ~~ CO Vv =" ic ‘ 6 ΄ τς. ὲ we Le " ie 4 

ὅτι μὴ tod ὅτι ἔστι τὸ HEC ὁ ὁρισμός ἐστι Getxtixos. εἰ γὰρ 
Ce ΟῚ ΄ ΄ Σ \ τς i & \ > /> > 3. ὦ c ye \ + ez χαὶ ἐν ὑπάρξει ἐστὶν οὗ 6 ὁρισμὸς ἀποδέδοται, ἀλλ᾽ GO γε δρισμὸς τὸ εἶναι 45 

1 τῇ Ra: τὴνῦ ὃ τοῦ---τοῦ ὁρισμοῦ Ua 5 δεῖν scripsi: δεῖ libri 7 post ἔστι add. 

zat R Arist.: om. Ua (D, del. u) ef. vs. 4 8 δὲ Ua: γὰρ καὶ 9uR 10 to prius addidi 

11 μόνων B: μόνῳ conicio τῷ seripsi: τῶν libri 12 ὑπάρχων Ua: ὑπάρχει R 

yap scripsi: δ᾽ RU: om. ἃ 15 xai prius BU: om. Ra δὲ scripsi: γὰρ libri 

17 6 om. a 18 τούτου δεχτιχή Ua 20 8° Ua Arist.: τῇ R 23 ἣ τὸ τρί- 

γωνον Arist.: ἢ τρίγωνον R (4: τὸ del. n): τὸ τρίγωνον ἢ Ua ὃ om. R τῷ addidi 

25 ὃ om. R 27 καὶ om. R 28 τοῦτο prius om. R 32 εἶναι R: εἰ Ua 
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"» ~ 5 ra c ‘ ~ hes cr x wv τὸ \ ya a 7 

αὐτοῦ οὐ δείχνυσιν. ὃ γὰρ τοῦ χύχλου δρισμὸς οὔτε stvar τὸν χύχλον ὅει- 105r 
εἶ , ~ \ Seed 5 ~ > \ 2 Ss \ 2 ΄ 

χνυσι (τοῦτο γὰρ δηλοῖ αὐτῷ τὸ Ota τι ἐστιν)" οὐδὲ γὰρ ἐνσημαίνεται 
>) ~ τὶ - 3 OP, a) nn Vv ~ > Lx "ὦ alo. 

ἐν τῷ δρισμῷ αἰτία Gt ἣν ἐστι τοῦτο οὐ ὁρισμὸν τις ATOVEOWKEY® ἀλλ 
~ oi ψ (Ὁ ~ fos 

ΟΩὐΩξ TOV OLA TL ἔστι τοῦτο χυχλος. 

Ξ᾿ ν ) Yolo 5 » ‘ Ve oye x > ‘ , vs 

5 p. 92b24 AAA’? ἀεὶ ἐξεστι λεγεῖν TO Ola TL. et ἄρα ὃ en SOWEVOS 

~ , ~ , ” ΄ v ε;»-" 

δείχνυσιν ἢ τί ἐστιν ἡ τί σημαίνει τοὔνομα χαὶ τὰ ἑξῆς. 

»» » Vv Ὁ. ~ [« \ 

Δείξας, ὅτι οὐχ ἔστιν ὃ δρισμὸς τοῦ εἶναι τὸ πρᾶγμα τὸ δριστὸν Get- 
, 5 ΄ A) of \ 

χτιχός τε χαὶ Ἰνωστιχός, λαμβάνει ὡς ἑπόμενον τούτῳ τὸ μὴ εἶναι τὸν 
an) 

δρισαὸν πράγματός τινος δηλωτιχὸν ἀλλὰ τοῦ λαμβανομένου τί σημαίνει 

10 τὸ λε 
5 τὴν δ x ΕΝ iC pak Ξ, “Ἁ , > ups ae ws = ἊΝ bp ae 4‘ 

εἰ γὰρ δεῖ μὲν τὸν δριζόμενον ἢ τί ἐστι τὸ πρᾶγμα δειχνύναι ἢ TL σημαί- 

. + 

Ἰόμενον, ὡς εἶναι αὐτὸν λόγον ὀνόματι ταὐτὸν σημαίνοντα. 

Vv , “» ἀν ar Dr) x ~ ~ Ἁ > | A Ὗ 

γει τοὔνομα λέγειν, οὐ δείχνυσ! Ge τι ἔστι τὸ πραγμα | τῷ τὴν ἀρχὴν μὴ 105. 
- ~ ΄ ~ "7 -“ Vv 
! 

>) Vv. 

εἶναι δι’ δρισμοῦ εἰδέναι ὅτι ἔστι, τὸ χαταλειπόμενον ἂν εἴη μηνυτιχὸς 
ar ~ o » 

Λογος TOU τί σημαίνει τοὔνομα, περ ATOTOV δείχνυσιν. 

Ά. ς ᾿ ΄ ε ΄ Α ον 2 . fay 

15 p.92b30 "Ett πάντες of hayot δρισμοὶ ἂν εἶεν χαὶ τὰ ἑξῆς. 

Εἰ ὃ δρισμὸς λόγος ὀνόματι ταὐτὸν σημαίνων, μὴ οἷόν τε 
ad 39 a7 σ ~ Vv ~ a - ΄ ΄ Y 

δ᾽ ἀποδεῖξαι ὅτι τοῦτο τὸ ὄνομα τοῦτο δηλοὶ (ϑέσει γὰρ χαὶ συνϑήχῃ 

ὀνόματα, οὐχ ἀνάγχῃ τινί), οὐδ᾽ ἂν τοῦ τοῦτο τὸ ὄνομα τοῦτο σημαίνειν 

πίστιν τινὰ 2p οὐδ᾽ of δρισμοὶ τοίνυν τοῦτ προσδηλοῦσι, 
6 

20 τὸ εἶναι ἕχαστον αὐτῶν δηλωτιχὸν τοῦ σημαινομένου ὑπὸ τοῦδε τοῦ ὀνόματος. 

p.92035 “Ex μὲν τοίνυν τούτων οὔτε δρισμὸς καὶ συλλογισμὸς 10 

τ 
ο 

ραίνεται ταὐτὸν OV χαὶ τὰ ἕξῆς. 

Ἁ  « - σ . 9 “ x 

Τὰ δεδειγμένα ἀναχεφαλαιοῦται, ὅτι te uy ταὐτὸν συλλογισμὸς 
ς a > »“" vy ΄ ΄ ~ 

χαὶ δρισμός (7 ὃ γὰρ ἂν ἐναργὲς ἔλαβεν: ἄλλος γὰρ ἑχατέρου αὐτῶν 
Os ~ a 

25 λόγος) χαὶ ὅτι μὴ tod αὐτοῦ συλλογισμὸς χαὶ δρισμός, εἴ ye ὃ 
x ἘΣ eae ¢ \ ~ σ Mesos " ~ ΞΕ Yo ἘΞ ἐν \ ~ ΄ 

μὲν τοῦ τί ἐστιν, ὃ δὲ τοῦ ὅτι ἔστιν. ἃ πρῶτα εδειζε διὰ τοῦ μὴτε 1b 
" 5 ~ > nN “Ὁ ~ 

τὸ διὰ συλλογισμοῦ δειχνύμενον δι᾿ δρισμοῦ δείχνυσϑαι μήτε, οὗ ἐστιν 

δρισμός, τοῦτο χαὶ δ'ὰ συλλογισμοῦ δείχνυσϑαι. ἀλλὰ χαὶ ie 6 

δρισαὸς αὐτὸς ἡ ἀποδείχνυσί τι ἢ ὅλως δείχνυσιν" οὔτε γὰρ εἶναι τὸ 
᾿ - > Rt ad vO)? σ τὰ ’ \ > 3 ass A \ 

30 πρᾶγμα ἀποδείχνυσιν, οὔϑ᾽ ὅτι ἐχείνου ἐστὶν οὗ ἀποδίδοται Getxvust. διὸ 

1 6 scripsi: οὐ libri 1.2 tod—odde yap om. a 2 ob U 3 post αἰτία add. 

τις Ua ὁρισμός U 4 an οὐδὲ to? 5 6 om. R (Mu, pr. n) 7.8 δει- 

χτιχὸς---φνωστιχὸς R: δειχτιχῶς---γνωστιχῶς Ua 8 τούτω B: τοῦτο RUa 10 σημαί- 

vovtt R 13 post μηνυτιχὸς add. ὁ RU: om. a 17 σημαίνει Ua 18 τούτου 

τὸ τὸ Ua: τούτου τοῦ R ὀνόματος R 19 προσδηλοῦσιν Arist.: προδηλοῦσιν RUa 

21 τούτων τοίνυν a ὁρισμὸς καὶ R Arist.: ὁ ὁρισμὸς οὔτε ὁ Ua 24 fort. ὅπερ ὃν 
25 post συλλογισμὸς add. te Ua 26 τὸ (ante tt) καὶ 28 fort. μηδὲ ef. p. 570,28 
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3. 
οὔτε δρισμῷ ἔστι γνῶναι ὅτι tobe τοῦδε δρισμός (ἢ ἐν γὰρ δείχνυσιν 6 105V 
δρισμός) οὔτε ἀποδείξει, ἐπεὶ μή ἐστιν ἀπόδειξις τοῦ τί ἐστιν, ὡς δέδειχται" 

πᾶσα Yap τοῦ ὅτι ἔστι. 20 

p.9321 Πάλιν δὲ oxextéov τί τούτων λέγεται χαλῶς χαὶ τί οὐ 

5 χαλῶς. 

Οὔτε γὰρ τὸ μὴ δύνασθαι τὸ αὐτὸ δι’ δρισμοῦ χαὶ δι᾿ ἀποδείξεως 

γινώσχεσϑαι πάντῃ χαλῶς εἴρηται, οὔτε τὸ μὴ ὅλως εἶναί τινα δεῖξιν 
δρισμοῦ, ὡς ἐρεῖ. 

ρ.9818 Ἐπεὶ δ᾽ ἐστίν, ὡς ἔφαμεν, ταὐτὸν τὸ εἰδέναι τί ἐστι καὶ 30 

10 τὸ εἰδέναι τὸ αἴτιον τοῦ τί ἐστιν. 

᾽ ~ ~ ΝΘ -» σ Vv [4 A 3 . ~-, . ΄ ~ 

Ἐπιχειρεῖ πρῶτον δεῖξαι ὅτι ἔστιν ὁρισμὸν ἀποδεῖξαι δι’ ὁρισμοῦ. 
συγχρῆται δ᾽ εἰς τὴν ἀπόδειξιν tot 

x "8 we) τῇ εν «ἐΣ ’, , > 

πρὸ ὀλίγου δι’ ὧν εἶπεν “ἐν τούτοις φανερόν ἐστιν ὅτι 
\ “5 ν Ὁ >.) ΄ σ΄ 

ἐστιν. εοξειζε γάρ OLA τούτων OTL on Ὧ Ὁ 

Ὁ 2 Ξε 2 oO 
>) a > > i >] A ‘ 

ταὐτά ἐστι τὸ τί ἐστι χαὶ διὰ τ 

15 ὁ τὸ τί ἐστι χαὶ τὸν ὁρισμὸν ζητῶν αἴτιον ζητεῖ. 6 γὰρ ὁρισμὸς ἑχάστου 
vo ~ Coat. ΄ 

χαὶ αἴτιον. τούτῳ δὴ προσχρῆται. εἰ γὰρ 6 δρισμὸς αἴτιον, ὁ δρισμόν τινης 80 

εἰδὼς χαὶ αἴτιον οἷδε. τὸ δὲ τὸν δρισμόν τινος εἰδότα εἰδέναι τὸ αἴτιον αὐτῷ 
‘ 

~ 3 ~ » ~ , x 

τοῦ εἶναι (τοῦτο γὰρ σημαίνει αὐτῷ τὸ αἴτιον τοῦ τί ἐστι) SdetxTaL- 
ΠΝ. AN eS ἘΠ τῶν Ch nw i ae Yon Galen Nyy eS , ree. 

ταὐτὸ yap exetto [yap τὸ] ἢ τοῦ τί ἐστι ζήτησις zat αἰτίας ζήτησις. 
, ~ , >. ΄ » ~ 

20 Δύναται τῷ λόγος δὲ τούτου εἰρηχέναι (αἴτιον) τοῦ δύνασϑαι aoe 

δειχϑῆναι διὰ συλλογισμοῦ. χαὶ εἴη av ἢ πρὸ αὐτοῦ ony ὀλύχληρος ἀλλ᾽ 
5 7) Vv Vv , 

ἐλλιπῶς ΕΠ ἐπεὶ ὃ ἔστιν, ὡς ἔφαμεν, ταὐτὸν τὸ εἰδέναι τί 

ἐστι χαὶ τὸ εἰδέναι τὸ αἴτιον τοῦ τί ἐστι" λείποι γὰρ ἂν αὐτῇ τὸ 
Σ C > \ ~ \ 1d} > y 7 rf ) ᾿ ΄ γα: Ἀ 

οἷόν τε διὰ συλλογισυοῦ τὸ τί ἦν εἶναι δείχνυσϑαι᾽. ἐπεὶ τοίνυν ὃ ὁρισμὸς 86 
Ἁ v ΄ τ. 4 μ᾽ ΜΝ >) ~ ~ , 

ἔσται τούτῳ οὗ αἴτιον 7 ἄλλο αὐτοῦ. τῶν γὰρ αἰτίων τὰ τῷ οι R - a - o ς τὶ - a 2 cv A °o < 

5 5 ΄ >} s > 5 v c ΝΞ ὡς 5 ~ x ~ \ 

υὲν ταὐτά ἐστιν ἐχείνοις, ὧν ἐστιν αἴτια, GAdxAypov αὐτῶν δηλοῦντα τὴν 
> Fa ~ \ EEN v ἢ = ~ =?) Q 7 > 5 vy κ᾿ 

οὐσίαν: τοῦ γὰρ τὸν ἀνϑρωπον ζῷον πεζὸν δίπουν εἶναι οὐχ ἄλλο τὸ 
¥v. ~ - > ΄ ΄ ~ 

αἴτιον TAP αὐτὸ τοῦτο, χαὶ ὅλως ὃ ἑχάστου οἰχεῖος ὅρος. 

a. 

1 οὔτε ὁρισμῷ scripsi: οὐδὲ éptoud R: οὐ δι᾿ ὁρισμοῦ Ua 4 τί prius R Arist.: ὅτι Ua 

4.5 xat τί οὐ χαλῶς om. Ua 6 μὴ superser. B 8 εἴρηται R 

9 ταὐτὸ Ua 10 αἴτιον Ua Arist. cf. vs. 18.23: adcd R τοῦ τί ἐστιν Ua (Dn u, 

pr. B): tod ef ἔστι Arist.: om. R ef. vs. 18. 23 11 ἐπιχειρεῖ LR: ἐπεχείρει Ua 

12 χαὶ συγχρῆται, om. δ᾽ L πρὸς L: ἐπὶ R τὴν τούτου τάξιν L αὐτῶ BUa: αὐτοῦ 

L: αὐτὸ R 13 πρὸ dAtyou] p. 90214 14 zat LR Arist: zat τὸ Ua 16 τοῦτο 

R: fort. τούτοις 17 τόνδε B τινος om. B 19 ταὐτὸ yap Exetto scripsi: γὰρ 

τοῦτο éxet. τὸ libri yap to (tod B) delevi χαὶ αἰτίας scripsi: αἰτία xat R: 

αἰτίας Ua 20 τῶ λόγω (λόγος ex Arist. scripsi) δὲ τούτου RU: δὲ τῷ λόγῳ τούτῳ a 

αἴτιον addidi τοῦ Ua: τὸ αὶ 21 αὐτῆς Ua "99. 23 τί éott—tov τί ἐστι om. R 

23 λείποι seripsi: λείπει libri αὐτῇ B: αὕτη RUa 24 ἣν om. Ua 
26 éxelvots 50} 1081: ἐχείνων οἷς libri ὧν om, ἃ 28 ὅρος om. Ua 

Comment. Arist. XIIJ 3. Anon. in Anal. Post. 11. 36 



ρ.9815 Λόγος δὲ τούτου, ὅτι ἔστι τι τὸ αἴτιον’ χαὶ τοῦτο ἣ [0ὅν 
ταὐτὸ ἢ ἄλλο. 

, \ Ἢ ~ byt Sig NX sa vs 5 ΄ 3 Cc ~ 

Δύναται τὸ χαὶ τοῦτο ἣ ταὐτὸ ἡ ἄλλο εἰρηχέναι οὐχ ὡς συγχωρῶν 

εἶναι τὸ αὐτὸ αὑτοῦ αἴτιον (δοχεῖ γὰρ ἄλλο εἶναι τὸ αἴτιον χαὶ τὸ οὗ ἐστιν 
Ξ » b) ~ HVS) 2 ΄ πξρ poi Cy Be Wate i ~ δ ~ ΄ \ y 

5 αἴτιον ἐν πᾶσιν) ἀλλ ὑπερ τοῦ τυ χρῆσϑαι διαιρέσει. χαὶ εἴη 
ες το ee. 

ἂν τὸ εἰ τοίνυν ἐστὶν ἄλλο ἐπενηνεγμένον σημαντιχὸν τοῦ ὀφείλειν τὸ 

αἴτιον ἄλλη εἶναι. 

p.93a15 Αλλ᾽ ἔστι λογιχὸς συλλογισμὸς τοῦ τί ἐστιν. 

Η͂ 5 \ \ \ » 2. ΝΥ 35 va , νῷ) 

Λογιχὸν συλλογισμὸν τὸν μὴ ἀποδειχτιχὸν ἀλλὰ διαλεχτιχον τε χαὶ δι 

ay 

eye τον. a) > Ὁ Κ᾽ 
10 ἐνδόξων συναάγοντα εἴωϑε λέγειν. εἰπὼν ὃξ τὴν τοιαύτην δεῖςιν λογιχὴν εἶνα! 

x.) "» > . 5» ΄ 

ἀλλ᾽ οὐχ ἀποδειχτιχὴν ἕξῆς προτίϑεται ζητῆσαι, εἰ ὅλως ἐνδέχεται, πῶς χαὶ 
, [ἢ Ps ΄ ΄ ~ > > " τίνα τρόπον. χαὶ ὑπομνήσας ἡμᾶς τῶν χατ ἀρχὰς εἰρη πο νων ἀποδείξει χατὰ 
\ o Ὁ, οἰ SiN) δ 5 » 

τὴν πρὸς αὐτὰ ἀχολουϑίαν, Gt. ὁπόδειξιν μὲν οὐχ οἷόν ts ὁρισμοῦ γενέσϑαι, 
v ΄ x Ἂ 5 , Cc Ν ΄ - - a) 

ἔστι μέντοι Oe ἀποδείξεως τρόπον τινὰ δρισμὸν εὑρεῖν. χαὶ τοῦτο ὃ ἦν 
\ a 4 oot τ alr » πι 

Gv τε δείχνυσϑαι τὸ τί ἣν εἶναι: ἐδόχει γὰρ ἄτοπον εἶναι 

-΄ 

~ 7-5 =O 
τοῦτο. PLEAAWY OFS TSO 

ἀρχὰς εἰρημένων ὑπουτυνήσχ σαξι χρησίψων αὐτῷ πρὸς τὴν τοῦ προχειμένου 

‘ 2 

τούτου ζητεὶν τε χαι λεγε ν πρὸ TOV ἡμᾶς τῶν “OT 

ϑεωρίαν ἐσομένων: διὸ χαὶ προσέϑηχε τὸ | εἰπόντες πάλιν 26 106r 

ἀρχῆς. 

93216 “ὥσπερ γὰρ τὸ διότι ζητοῦμεν. 

κ id vd \ ~ a , o \ ~ 

20 Oz ὥσπερ τὸ ὅτι τοῦ διότι πρηγινώσχεται, οὕτως χαὶ τὸ εἰ ἔστι τοῦ 5 

τί ἐστιν, ἐνίοτε δὲ χαὶ ἅμα δῆλα γίνεται, οὐ μὴν ἔμπαλιν. 

p.93221 Τὸ tv χατὰ συμβεβηχὸς ἔχομεν, OTE uw 

ἔχοντές τι αὐτοῦ TOD πράγματος. 

Λαβὼν τὸ ἕπεσϑαι τὴν τοῦ τί ἐστι γνῶσιν τῇ γνώσει τοῦ εἶναι τὸ 

25 πρᾶγμα μετὰ ταῦτα, πῶς τῇ τοῦ εἶνα! τὸ πρᾶγμα γνώσει ἕπεται χαὶ 7 

τοῦ τί ἐστι γνῶσις. πολλάχις, ὥσπερ χαὶ ἢ τοῦ διὰ τί ἐστι τῇ Tov ὅτι 

ἔστι γνώσει, δείχνυσι. τὴν γὰρ ὕπαρξιν τοῦ πράγματος, περὶ οὗ ἦν ἣ ζή- 

τησις εἰ ἔστι, ποτὲ μὲν ἀπὸ συμβεβηκότων ποτὲ δέ τι τῆς οὐσίας αὐτοῦ 

1 τι om. U τὸ R Arist.: om. Ua 2 τὸ αὐτὸ B: αὐτὸ U (Dn) 

3 to Ua: 6 R ταυτὸν R 4 αὑτὸν a 5 χρήσασθαι Ua 6 τὸ 

prius Ua: τι R 9 post συλλογισμὸν add. zahet R 11 post προτίϑεται add. 

δεῖξαι xat R 13 μὲν om. a οἷόν te Ra: οἴονται U ante op. add, 

a B 15 ἐδόχει---16 τοῦτο om. Ua ἄπορον B 18 xat om. R 

23 αὐτοῦ tod BU Arist.: inv. ord. Ra 26 post ὥσπερ add. εἴρηται R 
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» A , ~ ~ ~ ΄ λαβόντες ἔχομεν. χαὶ ἢ μὲν ἀπὸ συμβεβηχότων γνῶσις τῆς τοῦ πράγματος 15 
brapestas οὐδὲν πρὸς τὴν γνῶσιν τοῦ τί ἐστι τὸ ΠΡ συντελεῖ: ἣ δὲ 
ἀπὸ τῶν αὐτῷ τῷ πραγματι ὑπαρχόντων γνῶσις τοῦ εἶναι αὐτὸ ae φρορμὴ 106" 
χαὶ ὁδός ἐστι τῆς τοῦ τί ἐστι Ἰνώσεως. χαὶ ὡς ἂν ἔχοιμεν πρὸς τὴν ἀπὸ 

σι τῶν ὑπαρχόντων xa’ αὑτὸ χαὶ ὄντων γενῶν τε χαὶ μερῶν τοῦ ζητουμένου 
πράγματος εἰ ἔστι γνῶσιν, οὕτως ἕξομεν χαὶ πρὸς τὴν τοῦ τί ἐστιν. ἀπὸ 
μὲν γὰρ τῶν χοινοτέρων εἰδότες ὅτι ἔστι πορρωτέρω τοῦ elogvar τί ἐστιν 
ἐσόμεϑα, ὅτι μηδ’ ὅτι ἔστιν ἴσμεν ἀχριβῶς te χαὶ προσεχῶς" εἰ δ᾽ ἀπὸ 20 
τῶν ἰδίων χαὶ οἰχείων αὐτοῦ τὴν τοῦ εἶναι αὐτὸ γνῶσιν ἔχομεν, εἴημεν ay 

10 χαὶ τὴν τοῦ τί ἐστι γνῶσιν ἔχοντες ἢ πλησίον ὄντες. 

Ρ. 93227 Ka® ὅσων δὲ ἔχομέν τι, ῥᾷον. 

τς v ‘ opie ~ > CTRL: a) ~ > ~ » ὧν ἔχομεν τὴν γνῶσιν τοῦ εἶναι τῷ ἔχειν τι αὐτῶν τῶν ἐν τῇ οὐ- 
Gig ὑπαρχόντων αὐτοῖς, ῥᾷον τοῦ τί ἐστι ζήτησίς te ual εὕρεσις. 

p. 93229 Ων οὖν ἔχομέν τι τοῦ τί ἐστιν, ἔστω πρῶτον μὲν WOE, 90 

> 15 Τὰ εἰρημένα γνώριμα βούλεται ἐπὶ παραδειγμάτων ποιῆσαι χαὶ de 
\ τὶ 

- \ ~ Ὕ, eed ? 7 > 0 εἰξις ~ >\ \ πῶς μὲν ἢ τοῦ εἶναι δι᾿ οἰχείων ἀπόδειξις [γνῶσις] γίνεται, πῶς δὲ τὸ τί 
ἐστιν ἐν ἀποδείξει λαμβάνεται, xal πῶς. 2 ἀπὸ συμβεβηχότων ἣ tod ὅτι 
ἔστι γνῶσις εἴη, οὐδὲν αὕτη συντελεῖ πρὸς τὴν τοῦ τί ἐστιν εὕρεσιν. χαὶ 
πρῶτον μὲν λαμβάνει παραδείγματα, ὧν τὴν γνῶσιν τοῦ εἶναι ἐχ τῆς οὐσί- 

80 ας χαὶ ἀπὸ τῶν zat’ αὑτὸ ὑπαρχόντων αὐτοῖς ποιούμεϑα, εἶτα λήψεται 
χαὶ τῶν οὐχ ἀπὸ τῆς οὐσίας. χαὶ δείξει πότε ἢ τοῦ εἶναι ἀπόδειξις διὰ 

τῆς τοῦ τί ἦν εἶναι γνώσεως γίνεται, χαὶ πῶς μὲν εἰδότες τὸ ὅτι ἔστιν 8 
σ Vv x \ / ~ \ \ σ v , ¢ ev 5 ἅμα ἴσμεν xat τὸ τί ἐστι, πῶς δὲ τὸ μὲν ὅτι ἔστι γνωσόμεϑα διὰ συλλο- 
γισμοῦ, οὐδέπω ὃὲ γνώριμον ἕξομεν τὸ τί ἐστι. δοχεῖ δέ μοι 6 “ μέν’ 

25 σύνδεσμος ἐχ περιττοῦ χεῖσϑαι, ἵνα ἦ ὧν οὖν ἔχομεν τοῦ ὅτι ἔστι γνῶσιν 
διά τινος τῶν ἐν τῷ τί ἐστι χαὶ ἐν τῇ οὐσίᾳ αὐτῶν ὄντων, ἔστω πρῶτον 

΄ Vv ~ ~ δειχνύμενον. χαὶ ἐχέτω οὕτως: dy, φησίν, ἔχομεν ἐν τῇ τοῦ εἶναι γνώσει 
περιεχύμενον τὸ τί ἐστιν, ἔστω παραδειγματιχὸν ὃ παρατίϑεται. 

3 αὐτῶν Ua αὐτὸ scripsi: αὐτῷ libri ef. vs. 9 4 immo ἔχωμεν 5 αὑτὰ Ua 
γενῶν seripsi: τινῶν libri 6 γνῶσιν scripsi: γνῶσις libri οὕτως R: οὐχ Ua 

7 pév om. R 8 ἐσόμεϑα seripsi: εἰσόμεϑα libri 9 τὴν scripsi: τῇ libri 
αὐτὸ Ua: αὐτοῦ R 10 ὄντες Ua: ἔχοντες R 11 ῥάδιον R (Ὁ n) 12 post 
ὧν add. δὲ Ua τῷ R: to Ua αὐτῶν seripsi: αὐτοῦ libri 15 γνωριμώτερα 
Ua post ἐπὶ add. τῶν Ua παραδείγματος R 16 7 Ua: εὐ R δι᾿ οἰχείων 

scripsi: δι᾽ οἰχείαν R: διοιχεῖ Ua ἀπόδειξιν R γνῶσις delevi γίνεται R: γάρ 
ἐστι Ua τὸ OM. ἃ 11 λαμβάνεται] εται in ras. U εἰς Ua ὅτι Ua: τί R 
18 αὕτη Β: αὐτῇ RUa 20 αὐτοῖς scripsi: αὐτῇ libri 22 τί om. U 25 post 
ὅτι add. ἐστὶν R γνῶσις R 27 οὕτως (quod coniecit Waitz Org. !I p. X) ΗΕ: 

οὔ Ua post ὧν add. γάρ Ua 28 περιέχομεν Ua παραδειχτιχὸν Ua 

36* 
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p.93235 Otay δ᾽ εὕρωμεν, ἅμα τὸ ὅτι καὶ τὸ διότι ἴσμεν. 100: 

~ σ >? o σ \ g ‘ ‘ , , \ 

Τῷ ὅταν δ᾽ εὕρωμεν, ἅμα τὸ ὅτι καὶ τὸ διότι προσέϑηχε τὸ 
Ἁ / 

dv διὰ μέσων ἢ δηλωτιχὸν (ὃν) τοῦ “dv δι’ οἰχείων χαὶ αἰτίων μὴ τοῦ 

συμπεράσματος μόνον ἀλλὰ χαὶ τοῦ πράγματος᾽" ταῦτα γὰρ χυρίως μέσα. 

8. ἢ γὰρ διὰ τοιούτων μέσων, ἃ καὶ χυρίως ἐστὶ μέσα, Ἰνῶσις τοῦ ὅτι ἔστιν 

ἅμα Ἰνῶσίς ἐστι χαὶ τοῦ διὰ τί ἐστιν. ἀλλὰ ual τοῦ τί ἐστι γνῶσίς ἐστιν, 45 

ὡς ἐρεῖ: ὃ 1ὰρ τοιοῦτος ὁρισμός ἐστι τοῦ ἑτέρου τῶν ἄχρων. εἰ δὲ μὴ 
: sf > X >.? 5 Ne 

διὰ μέσου, τουτέστιν εἰ δὲ μὴ δι᾿ αἰτίου ἀλλὰ διά τινος συμβεβηκότος 
ξ v 

ἔχομεν [yap] γνῶσιν tod τῷ ἑτέρῳ ἄχρῳ τὸ » ἕτερον ὑπάρχειν, μόνον τὸ 
σ Ὑ Sere b] 4 \ \ ee al 35% \ e Ν σ» 

10 ὅτι ἔστιν εἰσόμεϑα, οὐχέτ' δὲ τὸ διὰ τί ἐστιν οὐὃξ τὸν ὁρισμὸν ἕξομεν. 

p. 93239 Εἰ τοίνυν τῷ Γ ὑπάρχει τὸ B. 

Εἴη ἂν χαταλληλότερον, εἰ ἢ λέξις ἔχοι ἀντὶ τοῦ εἰ τοίνυν τὸ “εἰ εἰ 

Ἰὰρ τῷ Γ ὑπάρχει τὸ Β᾽" τούτῳ γὰρ ἀχολουϑεῖ τὸ εἰ δὲ μή, τὸ ὅτι, 
Ν , Ν v 

τὸ διότι δὲ ov. | 

ι8 p.93b12 “Av δὲ πάλιν τούτου ἄλλο μέσον ἧ, ἐχ τῶν παραλοίπων 1θ00γ 

ἔσται λόγων. ἜΝ: 

᾿Επεὶ πολλάχις τοῦ μὲν διὰ τί δοχεῖ γίνεσϑαι συλλογισμὸς τῷ τὸν 
, ~ 2 ¢ ¢ ΄ x 

μέσον ὅρον τῶν xa) αὑτὸ ὑπαρχόντων λαμβάνεσϑαι, οὐ μὴν ἀναπόδειχτον 

τοῦτο τῷ τὸν μέσον ὅρον μὴ εἶναι ὁρισμὸν τοῦ ἑτέρου τῶν ἄχρων μηδὲ 
ry "» | ‘ μ | 

A , ja? cs σ , ~ ma s ~ e v oy 

20 thy χυρίαν αἰτίαν εἶναι, ὅταν, φησί, τοιοῦτον τὸ μέσον ληφϑῇ ὡς ἔτι xat 

τοῦτο ἀποδειχτὸν εἶναι ἐχ τῶν ὑπολοίπων, ἃ χαὶ αὐτὰ xad? αὑτὰ ὑπάρχει 
5“ ~ \ ἐξ , 5 ~ a AY ΄ σ , . 

αὐτῷ καὶ μέρη πώς ἐστιν αὐτοῦ, χρὴ μέσον ὅρον λαμβάνοντας ἀποδει- 10 

χνύναι τὴν πρότασιν. ὅταν μὲν γὰρ ὁρισμὸς εἴη τὸ εἰλημμένον τοῦ μείζονος i ἱ f f Ne 

dxpov, ἄμεσός ἐστιν xat ἀναπόδειχτος ἢ πρότασις ἐχείνη" οὐ γὰρ οἷόν τε 

bo σι μέσον ὅρον εὑρόντα τινὰ ἀποδεῖξαι τὸν δρισμόν- δέδεικται γὰρ ὅτι δρισμοῦ 
a. v ἣΝ τὴ X 5 ~ ΄ 

ἀπόδειξις οὐχ ἔστιν. ὅταν δ᾽ ἡ μὲν 2x τῆς οὐσίας ὃ μέσος ὅρος μηδέπω 
δ᾽ ὁρισμὸς ἦ, ἐχ τῶν ὑπολοίπων χαὶ παραλελειμμένων φησὶ δεῖν, ἃ χαὶ αὐτὰ 

χαϑ᾽ αὑτὰ ὑπάρχει τῷ δειχνυμένῳ χαὶ ἔστιν αὐτῷ προσεχέστερα, τὸν μέσον 

1 ὅταν Ua Arist.: ἅμα R τὸ prius Ua Arist.: τῶ R 2 τῷ seripsi: to libri 

δ᾽ ὅταν R post διότι add. ὃς μὲν Ua 3 post μέσων add. tv R ὃν addidi 

5 μέσα om. R 6 dua γνῶσίς ἐστι om. Ua 7 ἐρεῖ] p. 93> 6 sq. 8 et Ra: 

{1} 9 γὰρ delevi ὑπάρχει Ua 11 to (ante 7) U 12 εἰ primum BU: 

om. Ra εἰ alt. om. a 12. 13 ef yap bis R 13 to 7 U ὑπάρχει R Arist.: 

ὑπάρχοι Ua τοῦτο Rb τὸ alt. scripsi: τῷ Uab: om. R 14 τὸ tert. Ua: τῷ R 

15 ἡ U Arist.: εἴη Ra (A BDduM) 19 tm LR: to Ua vy om. L 20 ὥστε, 

om. ἔτι L 24 ἄμεσός te καὶ ἀναπόδειχτός ἐστιν ἡ Ua 27 ἢ LR: jv Ua δεῖν ἃ 

LR: δὲ, ἵνα Ua 28 ὑπάρχῃ ἃ προσεχέστερα scripsi: προσεχέστερον libri 
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ao a INS 4 Lie Ἃ e A ld 4 ΄ ~ ὅρον λαμβάνοντα δειχνύναι, μέχρις ἂν ὁρισμὸς γένηται τὸ μέσον tod xaty- 106¥ 
Ἱορουμένου" τότε γὰρ ἄμεσος ἢ πρότασις χαὶ ἀναπόδειχτος. 15 

p.93b16 ὥστε συλλογισμὸς μὲν tod τί ἐστιν od γίνεται οὐδὲ 

" = ah eh \ Pac aie  % > ΄ DS , Σ 5 Ore ἀπόδειξις μὲν οὐχ ἔστι τοῦ τί ἣν εἶναι, γίνεται δὲ γνώριμον ἐν 20 
~ x » \ ~ 2 

TH τοῦ ὅτι ἔστι διὰ τῆς αἰτίας ἀποδείξει, ἥτις ἐστὶ καὶ χυρίως ἀπόδειξις" 

{ap προσεχὴς αἰτία χαὶ ἢ πρώτη χαὶ οἰχεία τῆς τοῦ ὅτι δείξεως διὰ 
΄ 

τοῦ δρισμοῦ xat τοῦ τί ἣν εἶναι δείχνυται. διὸ ual ἀπόδειξις μὲν οὐχ 

ἔστι τοῦ τί ἐστιν οὐδὲ συλλογισμός, γίνεται μέντοι δῆλον διὰ ἀποδείξε- 
10 ὡς. ἀποδειχνύντες γὰρ τὸ ὅτι ἔστι διὰ τοῦ τί ἣν εἶναι τοῦ κατηγορου- 

μένου ὅρου ἐν τῷ συμπεράσματι τὴν ἀπόδειξιν ποιούμεϑα" τοῦτο δὲ γίνε- 
ται ἐφ᾽ ὧν τὰ αἴτια ἄλλα ἐστὶ τῶν αἰτιατῶν χαὶ ἀποδειχτά. ἐφ᾽ ὧν δὲ 2% 
τὰ αὐτὰ (TH) αἴτια τοῖς αἰτιατοῖς, ταῦτα ἀναπόδειχτα διὸ οὐχέτι ἐπὶ τούτων 
ἢ τοῦ διὰ τί ἐστὶ ζήτησίς τε χαὶ εὕρεσίς ἐστι χαὶ τοῦ τί ἦν εἶναι, ὅτι τὴν 

15 ἀρχὴν μηδὲ ζητοῦμεν ἐν τούτοις τὸ διὰ τί ἐστιν. ἔστι δὲ τὸ αὐτὸ τό τε 
πρᾶγμα χαὶ τὸ αἴτιον αὐτοῦ ἐφ᾽ ὧν 6 ὁρισμὸς λαμβάνεται τοῦ προχειμέ- 
νοῦ πράγματος" τοῦ γὰρ ἀνθρώπου αἴτιον τὸ ζῷον πεζὸν δίπουν ταὐ- 
τὸν ὃν αὐτῷ. διὸ οὐχ ἔστι τούτου ἄλλο τι αἴτιον: ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἀπόδειξις 

΄ 

πάλιν ἐστὶ τοῦ τί ἐστιν. 

20 p.93b19 “ὥσπερ καὶ ἐν τοῖς διαπορήμασιν εἴπομεν. 80 

> uy ἡ 6: y > O.~ 

ὥσπερ zat ἐν τς ἔμπροσϑεν ἀπορηϑεῖσιν ἐρρήϑη, τινῶν τὸ τί ἣν 

εἶναι δι᾿ ἀποδείξεως εὑρίσχεταί te χαὶ γνωρίζεται, οἷς τῆς ὑπάρξεως Sr 
.« @ 

ρόν 

τί ἐστιν αἴτιον οἷς ᾿ Abe ἔστιν αἴτιον, τούτων οὐὸ ν ER 
ὁ ὁρισμὸς δι᾿ ἀπο- 

δείξεως γινώσχεται. 

bo σι 
a. ~ \ , ~ a) » p.93b21 “Bott δὲ τῶν μὲν ἕτερόν τι αἴτιον, τῶν δ᾽ οὐχ ἔστι xat 

. cpr 
τὰ ξρὴς: 

΄ ς᾽ ΄ " oa > ~ ~ oO v oA ~ ~ > » \ 
Δείξας οτι ὃν τῇ τοὺ OTL EGTL Ota τὴς προσξχοὺς GLTLAS OELGEL χαὶ 

vv τοῦ τί ἐστι γνῶσίς te χαὶ εὕρεσις γίνεται, εἰπὼν δὲ τοῦτο γίνεσϑαι ἐφ᾽ 40 

οὗ ἐστιν αἴτιον ἄλλο (ἐφ᾽ ὧν γὰρ ἀποδειχτὸν τὸ ὅτι ἔστι, χαὶ αἴτιόν τι 

1 λαμβάνοντα LR: λαμβάνοντας Ua δεικνύειν L: δειχνύμεναι R ὃ post ὅτι add. 

μὲν LR 9 δῆλον μέντοι γίνεται Ua 11 ἐν τῷ συμπεράσματι transposui: post 

ἀπόδειξιν colloe. libri 12 ἄλλ U: ἄλλο a ἀποδειχτῶν Ua 13 ta alt. 

addidi 14 διὰ τοῦ τί LR ἐστι prius om. Ua 15 οὐδὲ L τὸ prius 

om. LR τὸ alt. om. a 16 post αἴτιον add. tod αὶ 18 οὐχ ἔστι LR: οὐχέτι 

Ua αἴτιον scripsi: ὄν RUa: ὃν αἴτιον BL 20 lemma om. R 20.21 ἐν tots Ep- 

προσϑεν ἀπορηϑεῖσιν ἐρρήϑη---ἐν τοῖς διαπορήμασιν εἴπομεν U 21 τούτων L 22 post 

οἷς add. γὰρ Ua: om. LR 28 ὁ om. καὶ 24 δείχνυται L 21 ἐν τῷ LR 

διὰ τῆς mpose- om. in lac. a: ras. U δόξει L 28 te om. L γίνεσϑαι 

pred γίνεσθαι seripsi: γίνεται LR: γάρ ἐστι Ua ἐφ᾽ L: χαὶ RUa 29 οὗ LR: 

οὐκ Ua post ἄλλο add. καὶ L γὰρ ἀποδειχτὸν Ua: yap δειχτέον R: δείχνυται L 
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> ν᾿ - »ν 

ἔχειν: ἐπὶ μὲν γὰρ τινῶν τὸ εἶναι χαὶ τὸ ὅτι ἔστιν ἀποδειχτόν τέ ἐστι 106¥ 
Se >»? 1, 48 , ns > ~ 

χαὶ διὰ μέσου αἰτίου δείχνυται" ἐπ΄ ἐνίων ὃ avarddstxtov’ τὰ γὰρ πρῶτα 

ὅτι ἔστιν, οὐχ ἀποδείκνυται) τὴν αὐτήν φησιν ἔσεσϑαι διαφορὰν χαὶ τῶν 

τί ἐστι χαὶ τῶν ὁρισμῶν. τοὺς μὲν γὰρ αὐτῶν οὐχ ἐν ἀποδείξει ληφϑή- 
nn ia ~ Ἁ > 5 > >) >) a? >} ΠῚ fj Vv. . Ἂν. 

5 σεσϑαι, ἂν ἁπλῶς τὰ [dv] ἐν οἷς εἰσιν οὐ δι᾿ ἀποδείξεως ὄντα δείχνυται" 
> > (ed ΄ 4 , \ σ »ν 5} 

τοὺς δ᾽ ἐν ἀποδείξει ληφϑήσεσθαι, ὅταν τὰ ὧν οἱ ὁρισμοὶ ὅτι ἔστιν ἀπο- 45 

Ὡν δείχνυται" of γὰρ μέσοι ὅροι, δι᾿’ ὧν ἀποδείχνυνται, ἔσονται δρισμοὶ αὐτῶν. 

2099 “Ορισυὸς δ ἐπειδὴ λέγεται εἶναι λόγος τοῦ τί ἐστι. 
Ρ ρ t i 

ΠΠοσαχῶς ὃ 
10 δείχνυσί te χαὶ λέγει. ἣν δὲ ἐν οἷς προέϑετο χαὶ τοῦτο εἰπεῖν, τό τε τί ἐστιν 

δρισμὸς καὶ ὧν. ἐπεὶ οὖν ὁ ὁρισυὸς λέγεται λόγος τοῦ τί ἐστι, πλε- 
οναχῶς ἀχούσεται: τὸ γὰρ τί ἐστι χαὶ τὸ τί σημαίνει, ἀλλὰ χαὶ τίς 

ἢ οὐσία τοῦ πράγματος. ἀλλὰ χαὶ τὸ εἶναι δηλοῖ, ὥστε ὁ δρισμὸς τῶν 
~ , v wv , \ ~ fi >) Vv Ἃ \\. de 

πλεοναχῶς λεγομένων ety av. λόγος yap tod τί ἐστιν εἴη ἄν χαὶ ὃ δηλω- 

»- σι 

\ , ~ ΄ὔ , », te » \ \ νὴ , 

τιχὸς λόγος τοῦ τί σημαίνει τοὔνομα, ᾧ ἴσον ἐστὶ xat τὸ δεύτερον 
, ~ » , ᾿Ν ΄ 5 ~ Neen , σ » " 

προστε[ϑειμένον τῇ λέξει μόνῃ διαφέρον αὐτοῦ τὸ 7% λόγος ἕτερος ὀνο- 107 
, 

υατώδης, τουτέστι ταὐτὸν τῷ ὀνόματι σημαίνων λόγος χαὶ ἕτερος τοῦ 
\ 5s > ~ a \ L pes et X ΄ X 5 ΄ τὴν οὐσίαν δηλοῦντος" ὃν χαὶ ἔχοντες, φησί, τὸν λόγον τὸν ὀνοματώδη 

τὸν δηλοῦντα τὸ τί σημαίνει τοὔνομα, ζητοῦμεν ἔτι τὸ διὰ τί ἐστιν. ὁ 

20 γὰρ τοῦ τριγώνου λόγον ἔχων, ὅτι τὸ τρεῖς γωνίας σημαῖνον, ὀνοματώδη 

λόγον ἔχει χαὶ δηλοῦντα τί σηυαίνει τοὔνομα" ἔτι γὰρ ζητεῖται ἐπὶ τῶν ὅ 

τοιούτων λόγων τὸ διὰ τί ἐστι τὸ τοῦτο σημαῖνον. χαλεπὸν δέ φησιν 

εἶναι λαβεῖν τὴν αἰτίαν τοῦ εἶναι ὃ ἀγνοεῖ τις ὅτι ἔστι: δύσχολον γὰρ χαὶ 

ἀδύνατον ὁρισμὸν μετὰ τῆς αἰτίας τινὸς λαβεῖν τούτου ὃ μὴ οἶδέ τις ὅτι 
με i 

25 ἔστι τὴν ἀρχήν. ἄδηλον δὲ ἐπὶ τούτων τοῦτό ἐστι, διότι ἣ τοιαύτη γνῶ- 

σις τοῦ ὅτι ἔστιν ἀπὸ συμβεβηχότος γίνεται. 

΄ 

p.93b35 Λόγος δ᾽ εἷς ἐστι διχῶς, 6 μὲν συνδέσμῳ, ὥσπερ ἣ 

ΞΟ » , Vv , \ -- ες - σ , 

Ταῦτα ἐν μέσῳ εἴρηχεν ἐνδειχνύμενος περὶ τοῦ Optawod, ὅτι λόγον 

1 ἔχειν 1,: ἔχων R: ἔχον Ua ΄ τέ BLUa: τί R 2 post ἀναπόδειχτον add. ἐστι 

Ua 3 post ἔσεσϑαι add. ταύτην Ua 4 ἀποδείξη R (—et B) 5 ἂν L: ἀλλ᾽ 

RUa ὧν delevi ἐστιν L δείχνυσϑαι L: δείχνυσι R 6. 7 ἀποδειχνύωνται 

L: ἀποδείχνυνται R 10 δείχνυσί te χαὶ RUa: ἐνταῦϑα L 116 LR: om. Ua 

12 λεχϑήσεται L: ἐστιν ἀχοῦσαι Ua 13 ἀλλὰ χαὶ RUa: χαὶ ἔτι L post ὥστε 

add. zat RUa: om. L 14 ἄν L: om. RUa 14.15 ἐπεὶ γὰρ λόγος tod τί 
ἐστιν ὃ ὁρισμός ἐστιν, εἴη ἂν χαὶ δηλωτιχὸς τοῦ L 16 προστεϑειμένον B: προτεϑειμένον 

LRUa μόνον 1, τὸ om. LR 17 σημαῖνον Ua 18 post ὀνοματώδη 

add. 7 tov λόγον Ua: δηλαδὴ L 19 to prius om. L ἔτι---21 ζητεῖται 

om. L 20 λόγον seripsi: λόγος RUa τὸ Υ τρίγωνον γωνίαν Ua 

22 oy R 23 τις scripsi: τί RUa yap scripsi: δὲ RUa - 24 fort. τινὰ 

29 post λόγον add. αὐτὸν Ua 
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΄ - o a 5» a παῖς ἢ ~ fal >| ΄ a ~ ‘ ’ ~- 

εἶναι Eva δεῖ οὐ συνδέσμῳ ἀλλὰ τῷ ἕν χαϑ᾽ ἑνὸς δηλοῦν μὴ χατὰ 107 
ι 

ee 5 \ ΄ a n Μ ΄ “ὦ tal Ἢ 

συμβεβηχός. οὐ γὰρ sis λόγος ὁ ἕν ἔχων τὸ ὑποχείμενον χαὶ ἕν τὸ 
΄ , δ 2 ΄ ‘ 

χατηγχορούυμενον συυβεβηχότα μέντοι ἄμφω, οὐδ᾽ ὁ συμβεβηχὸς οὐσίας 
A 

ὃ 

χατηγορῶν εἷς χυρίως λόγης, εἰ χαὶ πρότασις μία! οὐ γὰρ μίαν φύσιν 

5 σηυαίνει. διὰ τἀύτης δὲ τῆς λέξεως παραιτοῖτο ἂν τὸν τοιοῦτον ὁρισμὸν 
‘ 

τῷ ὀνόματι ταὐτὸν σημαίνοντα" συνδέσμῳ γὰρ sts εἶναι δύναται. 

p. 9488 Διαφέρει γὰρ εἰπεῖν διὰ τί βροντᾷ καὶ τί ἐστι βροντή. 

» « \ iN ΄ 2 δ ἄρ» - , oO 

O μὲν διὰ τί λέγων τὴν αἰτίαν λέγει τοῦ συμπεράσυατος" οὕτω 
ς 

, A , bs 5 , ~ \,| ν - ‘4 5) n~ - 

10 λέγει τὸ συμπέρασμα μετὰ τῆς αἰτίας. τοῦτο γὰρ αἴτιον τοῦ pH ἀπόδειξιν 
, Ss ‘ ΄ 

ξσε! ὃ ξ ξεως. τὸν γὰρ αὐτὸν λόγον 

ἄλλως μὲν δριζόμενοι λέγομεν, ἄλλως ὃ᾽ ἀποῦειχν ᾿ 
‘ 

ey 

. 

3 ! ΄ 

Jeats πυρὸς ἐν νέφει Ψόφος ἐστι πυρὸς ἀπόσβεσις ἐν νέφει, ἢ ἀπόσ 
5 \ ΄ ) Ἃ 

ν νέφει, πὶ ἄρα ἐστὶ ψόφος ἐν νέφει ἢ συνείροντες οὕτως 
΄ > ς᾽ 

βροντή ἐστι διὰ ἀπόσβεσιν πυρὸς ἐν νέφει ψόφος᾽, ὁριζόμενοι δὲ λέγομεν 

βροντὴν εἶναι ψόφον ἐν νέφει διὰ πυρὸς Hae σιν, ταὐτὰ μὲν λέγοντες δι᾿ 
ὺ μὴν ὁμοίως, ἀλλ᾽ ἐν μὲν τῷ δρισμῷ τὴν αἰτίαν 

\ Ν , σ ie , 3 ~ . “" , “ ‘ χαὶ τὸν μέσον ὅρον ὕστερον τιϑέντες, ἐν G2 τῇ ἀποδείςει μέσον τε χαὶ πρὸ 
~ ΄ =) a . ~ Vv ~ 

τοῦ συμπεράσματος. ἀπόδειξιν δὲ SONU τ ἢ ὅτι ἐν πρώτῳ σχήματι 
5 

20 τὰ γὰρ ἐν τούτῳ συνεχῆ τὴν τάξιν χαὶ τὴν ἀχολουϑίαν ARTEL τῷ TOY 
, 3 Ve ~ v F bh WW <n ἐν χεῖ a = 4 

μέσον μὴ ἔξω τῶν ἄχρων ἀλλὰ μεταξὺ χεῖσϑαι. ἣ συνεχῆ, ὅτι μὴ διῃρημένη 
> ‘4 , ) ¢ ? a 2» Ld ἢ , Cy \ \ > 

εἰς προτάσεις ἀλλ᾽ ὑφ᾽ ἕν ἐξενηνεγμενη᾽" eee λέγων λόγος διὰ τὸ ἀπο- 

σβέννυσϑαι τὸ πῦρ ἐν τοῖς νέφεσιν ὃ es ος ἐν αὐτοῖς ψόφος βροντή 

ἐστιν’ οὐχ ἔχει διῃρημένον τὸν λόγον εἰς τὰς προτάσεις οὐδὲ δὶς τὸν 
‘ 
l ἔσον λαμβανόμενον, ἀλλὰ συνεχεῖς εἴρηχε τοὺς ὅρους με ἱ με 5 cyects py ς 000 Se bo σι 

p. 94213 Τρίτος δὲ τῆς τοῦ τί ἐστιν ἀποδείξεως συμπέρασμα. 

\ [Any » 

Πῶς μὲν ἔστι τοῦ τί ἐστιν ἀπόδειξις, ὅτι λαμβάνεται ἐν ἀποδείξει" 

οὐχ ἔστι δ᾽ οὕτως ὥστε ἀπόδειξιν αὐτοῦ εἶναι. ἢ ὅτι τοῦ μὲν ὡς συμ- 
ce o7 περάσματος ὁρισμοῦ ἔστιν, τὸ 

\ , v . 
80 Καὶ τίνων ἔστι xat τ os. γων 

ἀπὸ τῆς αἰτίας λαμβανομένων, οἱ τῆς ἀποδείξεως διαφέρουσι ϑέσει, χαὶ τῶν 

δ᾽ ἀπόδειξις γίνεται. ὃ δὲ λέγων τί ἐστι βροντή, συνάψας ὡς ἕνα λόγον, 5 

λ 

15 

30 

3b 

40 

1 ἕνα, sed ante εἶναι Ua: πρῶτον αὶ δὴ R τῷ B: to RUa 2 post eis add. 

6 Ua 2.3 ἕν τὸ χατὰ συμβεβηχὸς τὰ μέντοι αὶ 4 χαὶ R: οὖν Ua ὃ παραιτητέον, 

om. ἂν R ὁρισμὸς a 6 τῷ om. Ua 7 βροντᾶ R Arist: βροντὴ Ua 

8 οὕτω Ua: τούτων R 14 βροντὴ ἄρα scripsi: inv. ord. RUa 16 (πυ)ρὸς ἀπό- 

σβεσιν in ras. U ταυτὸ Ua 18 ὕστερον bis R (semel B) 21.22 διῃρημένη 

- ἐξενηνεγμένη scripsi: διηρημένα---ἐξενηνεγμένα R: διηρημένης -ἐξενηνεγμένης Ua 

28 ψόφος ἐν αὐτῶ R 26 τῆς om. B (u) 27 ὅτι om. R λαμβάνεται ἐν] ται 

é in ras. U 28 οὕτως Paris, 1843 et Baroce, 87 (v. vol. If 1p. XXI): αὐτοῦ RVs 

28, 29 συμπέρασμα Ua 
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10 

15 

τῷ on 

30 

ἀναποδείχτων ϑέσεων, οἷοί εἰσιν of τῶν ἀμέσων δρισμοί, οὐχ οἷ 

ἀπόδειξιν εἶναι, οὐδὲ τῶν χατὰ τὸ εἶδος χαὶ 

συμπερασμάτων ὄντων δρισμῶν ἔστιν ἀπόδειξις. 
"Ext δ᾽ δρισμὸς ποσαχῶς λέγεται, ὅτι τε ae 

Ott δείχνυσι χαὶ πῶς οὔ" ὡς μὲν γὰρ ἐν ἀποδείξει 
5 2) > 

λαμβανόμενος δείχνυσιν, ὡς GE dt ἀποδείξεως δειχνύμενος οὐ δείχνυσι. 

ΐ 

ὧν Καὶ πῶς τὸ τί 

> " \ vv o ~ id ~ Vv ~ 

Kat τίνων ἔστι χαὶ τίνων οὔ, ὅτι τῶν μὲν ἁπλῶν ἔστι, τῶν δὲ 4 
, <7. 2} fe ~ 

συνϑέτων οὐχ ἔστιν. ὁ 1ὰρ ὁρισμὸς λόγος = χαῦ ἑνὸς δηλῶν. ἣ ὅτι οὐχ 

ἔστι μὲν τῶν ἀναποδείχτων ϑέσεων, τῶν δ᾽ ἄλλων ἔστιν. 

"Ett δὲ πρὸς ἀπόδειξιν πῶς ἔχει, ὅτι ϑέσει διαφέρει τῆς ἀπο- 
δον Ω > > > a 4 ΄ og > ~ 

δείξεως, χαὶ ὅτι ὃ μὲν δείχνυται δι᾿ ἀποδείξεως, οὐχέτι δι᾿ ὁρισμοῦ, xal 

ἔμπαλιν, χαὶ ὅτι δρισμὸς ἀποδείξει ταὐτὸν τῇ ϑέσει διαφέρων. 

p. 942820 ‘Emet δ᾽ ἐπίστασϑαι οἰόμεϑα. | 

Ὅτι τετραχῶς τοῦ αἰτίου λεγομένου, εἰδιχοῦ, ὑλιχοῦ, ποιητιχοῦ, τελιχοῦ, 107v 

ὃ μέσος ὅρος δύναται ἀφ᾽ ἐχάστου τούτων (τῶν) τεσσάρων λαμβάνεσϑαι ἐν 

τῇ τοῦ διὰ τί γνώσει τε χαὶ ἀποδείξει, ἥτις χαὶ μάλιστα ἐπιστήμη ἐστί. 

Ὁ 

ρ. 94128 [Ιᾶσαι αὗται διὰ τοῦ μέσου δείχνυνται. 

(a 

Πάσας tas att ΠΣ διὰ τοῦ μέσου δείχνυσϑαι, τουτέστι λαμβά- 
νεσϑα: διὰ τοῦ μέσου" γὰρ αἱ αἰτίαι διὰ τοῦ μέσου ἀποδείχνυνται, ἀλλὰ 10 

λαμβανόμεναι διὰ τοῦ eee χαὶ μέσοι ὅροι γινόμεναι ἐν ταῖς ἀποδείξεσι 

δείχνυνται, ὡς ἐδείχϑη ἐπὶ τῆς χατὰ τὸ τί Fv εἶναι αἰτίας. 
τίνος ὄντος ὀρϑή; ἐδήλωσε τὸν τρόπον τῆς αἰτίας, ὅτι τὴν 

ὡς ὕλην αἰτίαν ζητεῖ. τοῦ 62 συμπεράσματος τοῦ τὴν ἐν ἡμιχυχλίῳ 
a ΄ 5 ἢ Ἐς: > ΄ DAI , = x Del $a 

γωνίαν ὀρϑὴην εἶναι αἴτιον ὡς ὕλη μέσος ὅρος ληφϑεὶς τὸ δύο ὀρϑῶν 

era δέδειχται ὃὲ τοῦτο ἐν τῷ τρίτῳ τῶν Εἰὐχλείδου Στοιχείων. οὐχ 

δ ὕλη τοῦ τὴν ἐν ἡμιχυχλίῳ γωνίαν ὀρϑὴν εἶναι τὸ ἡμίσειαν (εἶναι 15 

δύο ὀρϑῶν λέγει, ἀλλ᾽ ὅτι τοῦτο ληφϑὲν τὰς δύο προτάσεις ἐποίησεν, alt 
ὑλαί εἰσι τοῦ συλλογισμοῦ. ὡς συλλογισμοῦ οὖν ὅλη ἀλλ᾽ οὐχ ὡς τοῦ 
Sats ᾿ > ΄ ~ \ ~ ΄ ~ , Ψ 

ὀρϑὴν εἶναι τὴν ἐν ἡμιχυχλίῳ: τοῦτο γὰρ μᾶλλον ὡς τοῦ τί ἦν 
> y Ἣν \ is , ΩΨ, 7 Ψ ῶ“- > ΄ ~ 

εἶναι αἴτιον εἶναι τὸ ἡμίσειαν εἶναι δύο ὀρϑῶν, εἰ λόγον τις τοῦτο 
τῆς ὀρθῆς ἀποδοίη. 

1.2 ἀπόδειξις οὐχ οἷόν te R 3 συμπέρασμα Ua 4 post δ᾽ add. ὁ RU: om 

a Arist. 7 ἔστι---τίνων om. Ua οὔ, ὅτι scripsi: οὐχ ἔστι R: ὅτι Ua 

8 ὅρος R 9 6° om. Ua post ἄλλων add. οὐχ R 12 post ὅτι add. 
“ato R 14 ὑλικοῦ om. a 15 δύναται ὁ μέσος ὅρος Ua τούτων {τῶν) 

scripsi: τῶν R: τούτων Ua τέσσαρα a: ὃ U 17 post πᾶσαι add. δ᾽ R 
18 τοῦ τί ἐστι Ua 21 ἐδείχϑη] p. 98 8 29 sq. 22 ὀρῦης ἃ 25 post δὲ add. 

zai Ua 21 aR 28 post tod συλλογισμοῦ add. ody R 29. 30 τούτου--- ὡς 

to—aitioy ἂν εἴη conicio 91 ἀποδιδοίη Ua 
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p. 94232 Tod B οὖν ὄντος ἡμίσεος 
\ δὶ ὑπάρχει χαὶ τὰ é yr O7 

TSS 

Φ ov a5] ς ee 
< a o- = a 

“Sr 
5: 

8 he 

oS al <= 

“ἢ ε΄ ΄ 1a 3 - > ἐν A το ΄ - ΓΟ ὩΣ ΕῚ A e 

τι © μέσος ὅρος οὗτος ὁ τὰς δύο προτάσεις ποιῶν χαὶ διὰ τοῦτο ὡς 
~ ~ wv nw ‘ » " - bY 

ὕλη ἐν τῷ συλλογισμῷ αἴτιος ὧν χαὶ ἴσος ὧν τῷ A, ἐπεὶ 6 ἴσος τινὶ 
᾿ 5 / ~ ~ ‘ 

5 ὀνόματι λόγος ὁρισμὸς ἐχείνου εἶναι δοχεῖ, χατὰ τοῦτο τὸ σημαινόμενον, 
ι 

΄ » ¢ ὡς ἢ ~ ~ ΄ 

φησίν, εἴη ἂν ὀρισμὸς χαὶ τί ἣν εἶναι τοῦ χατηγορουμένου ἐν τῷ συμπερά- 
, te ΄ > QO. μὰ > , ΄ 4» 5 ὦ > , ; ~ 

Guatt τί σημαίνει ἢ opty λέγων, od τίς ἢ οὐσία αὐτῆς" ἦν γάρ τι τοῦ 30 

δρισυοῦ σημαινόμενον χαὶ τοιοῦτον" ὃ γὰρ λέγων δρισμὸς ὅτι δύο ὀρϑῶν 
ῃ 

ἡμίσεια ἐστι τί σηυαίνει ἢ ὀρθὴ λέγοι ἄν. οὐ τί ἐστι, ἜΝ ΣΕ ane ἡμίσειά ἐστι τί σημαίνει ἢ ὀρϑὴ λέγοι ἄν, οὐ τί ἐστιν. εἰ δὴ 6 μέσος ὅρος, 
Qs ν» Py ee 7 en pes ‘ ς΄ Ἁ 4 ἐν μ >~ 9 ) 

10 χαϑὸ αἰτιος τῶν OVO προτάσεων, τὴν ὑλιχὴν αἰτίαν ἔχει, δῆλον ὅτι χατ 
ν 

v , " v > » ᾿ ε ᾿ Ν “ 
ἄλλο μὲν ὡς ὕλη αἴτιος ἔσται, χατ᾽ ἄλλο δὲ ὡς εἶδος ἣ ποιητικὸν ἣ τελιχὸν 

ν» > \ \ , \ ΄ ~ 5 
αἴτιον. εἰ γὰρ χατὰ πᾶντας τοὺς τρόπους τοῦ αἰτίου μέσος λαυβάνεται, ὡς 
a Fs ) fal Δ᾽ Ἃ ~ ~ , > v , 5 ~ , 

δείχνυσι, xa ὃν 6 ἂν ληφϑῇ, τῷ μέσος εἶναι αἴτιός ἐστι τῶν δύο 
, v » > Ἃ bai , , » ΄ 

προτάσεων, εἴη av, xa!) ὃν ἂν τρόπον αἰτίου λαμβάνηται, ἀναγχαίως ὡς 85 
ἀν αν Ξ x , ve “- ve ΡΞ >) , a) (2 “= , pas (od Ἔ ΄ a 2 

15 ὕλη γινόμενος αἴτιος. οὐ μόνον δ᾽ ἢ τοιαύτη ὕλη, (ἥγτις ἐστὶν ἐν συλλο- 
~ -τ ~ Ld o 3 ΄ lad oO 

γισμῷ οὖσα THD συμπεράσματος ὕλη, ἀλλὰ χαὶ ἢ χυρίως λεγομένη ὕλη. F- 
~ , , crs , 

τις ἐστὶ τοῦ δειχνυμένου πράγματος ὕλη, μέσος ὅρος λαμβάνεται ἐν 

συλλογισμῷ. 
‘ 

7 of, a) Vv Sy o , > > ΄ ~ 

Ρ. 94b8 Ὅσων Ο GttTtOv TO EVEXA τινος, OLOV διὰ τί περιπάτει; 

΄ ~ 

Ὄντος τοῦ συλλογισμοῦ τοιούτου. usta ταῦτα δείχνυσι πῶ wy a 

΄ σ \ 

ὅπερ τέλης χαὶ ὁ 
3 , ὃν «- 3 \ ~ , ~ Ν 

ἐλήφϑη. δοχεῖ γὰρ ἐπὶ τοῦ προχειμένου συλλογισμοῦ τοῦτο μὲν χατη- 

» 
t 

-“ LC Te b) Nim Nes, 

Ὁ EvExa τῷ OELY ATO. ὀὁειπνοῦ TSPLTATE 

~ X Dee 

yopetavar, τὸ 62 u 
Η 

5 5 49 ‘ , Ἀ 

ἐπιπολάζειν τὰ σιτία πρὸς 
. , , a 5 ~ ind ‘ al ~ Cy v2 ’ ν - 

χοιλίας μέσος ὅρος εἰλήφϑαι. δειχνὺς δὴ τοῦτο λέγει τί οὖν αἴτιον τῷ ιῷ or 

S 

Ἢ ~ \ ΄ ΄ =e \ Lad Ω͂ ἧς : [ΑἹ ν 5 A ~ , ‘3 Vv ΄ 

Γ τοῦ τὸ A ὑπάρχειν, TO οὐ EVEXA; O LOOV ἐστὶ τῷ τι οὖν αἴτιον ὡς 
a » ΄ \ co fed ~ τ ~ a 7 ~ > \ A 

τέλος τε χαὶ οὗ ἕνεχα τῷ [᾿, tH ἀπὸ δείπνου περιπατεῖν, dt ὃ χαὶ τὸ J 
΄ σις γὴν aD wes S3 B ΄ σ > \ ‘ > Abe ‘ ΄ 

UTAD/EL αὐτῶς. TO On 5 φησιν, περ YY τὸ μὴ ἐπιπολάζειν ταν σῖτα 

1 ἃ R Arist.: 8 Ua 4 καὶ ἴσος ὧν om. L 6 ante 6p. add. ὁ L post 
καὶ add. tod L ante ἐν add. ἐνταῦϑα L 7 ti R: xat tl L: om. Ua 

λέγων scripsi: λέγειν RUa: λέγει L 8 χαὶ τοιοῦτον σημαινόμενον L 8, 9 ὅτι---ἐστι 

L: ἐστὶν ἡ 650 ὀρθῶν ἡμίσεια RUa 9. τί---ὀρϑὴ post ἂν colloc. L 10 ἔχειν pr. B 

18 6 LR ληφϑείη L 14 ἂν alt. om. L αἰτία LR λαμβάνεται L 

15 γενόμενος R ἥτις scripsi: τίς LRUa 16 ὕλη λεγομένη Ua: ὕλη om. L 

17 post ἐστὶ add. tod συμπεράσματος ἤτοι L λαμβανόμενος LR 19 ὅσον U 

21 τούτου tod συλλογισμοῦ L 22 post τέλος add. ἐστὶ L elvexa R post ἀπὸ 

add. τοῦ L 23 ἐπὶ τοῦ προχειμένου συλλογισμοῦ LR: ἐν τῶ προχειμένω συλλογισμῶ Ua 

24 ἐν 1, 25 post οὖν add. τὸ R 25. 26 tod to 7 L 26 τὸ prius LR: om. Ua 

ὃ ἴσον ἐστὶ LR: τὸ 8 Ua οὖν Ua: ἣν R: ἦν εἶναι L (in quo τῷ Y—elvat in ras.) 

27 te om. L τῷ alt. RU: τὸ La 27.28 περιπατεῖν ὑπάρχει to a. τὸ δὲ L 
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\ = r ~ ΄ o > ΄ , ΄ a = 

πρὸς τῷ στόματι τῆς χοιλίας, ὅ ἐστιν ὡς λόγος χαὶ δρισμὸς τῆς 1070 

ὑγείας εἰλημμένος. τοῦ yap τὸ Β tod A ὥσπερ ὁρισμὸν χαὶ λόγον εἶναι 50 

δειχτιχὺν παρέϑετο εἰπὼν τὸ yap A οὕτως ἀποδοθήσεται" ογαίνεον 

yap ἐστι τὸ μὴ. ἔχειν ἐπιπολάζοντα τὰ σιτία τῷ στόματι τῆς χοιλίας. ὁ ἄρα 
~ Μ 

5 τοῦ αἰτίου τοῦ οὗ ἕνεχα ὅρος μέσος τεϑεὶς ἔδειξε τὸ διὰ τί. εἰπὼν δὲ 
~ Be ΕΝ fen «ΩΝ Ris eae ashe te τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ὥσπερ ἐχείνου λόγος; τοῦ ὑγιαίνειν τὸ μὴ ἐπιπολάζειν 

΄ , σ ΄ 

τὰ σιτία (οὐ γὰρ οὗτος ἁπλῶς ὑγείας δρισμός), ὅτι ὡς ee ν ὄντα τῆς 

ὑγείας λαμβάνει 6 dv αὐτοῦ δειχνύς, ἐδήλωσεν εἰπὼν τὸ γὰρ ἃ οὕτως 

ἀποδοϑήσεται" | τὸ γὰρ ὑγιαίνειν οὕτως ἀποδώσει 6 διὰ τούτου δειχνὺς 108τ 
10 ὑγείας χάριν γίνεσϑαι τὸν ἀπὸ δείπνου περίπατον. οὐχοῦν εἰ τῆς μὲν 

ας, ὅ νεχα, λόγος χαὶ ὁρισμός ἐστι τὸ μὴ ἐπιπολαζειν τὰ σιτία, 

ιὰ δὲ τὸ μὴ δεῖν ἐπιπολάζειν τὰ σιτία τὸ ἀπὸ δείπνου περιπατεῖν, Ov 

τς Ὁ Ὁ ἫΝ ντος ΕἸ ἂν ὁ τορι μον pes: τοῦ τ! 

αι). ὡς εἶναι τὸν ate ence at ἀπὸ δείπνου προ ἕπεται τὸ 

c > 

ote] -G Ti — 
‘ , ~ , ~ ’ὔ "Δ Ἃ ~ ia 7 4 

Ely τὰ OLTLA τῷ OTOUATL τὴς χοηιλίας ισῶν OV τῷ DYLALYELV* TO 

‘ ve Ue νειν χαὶ μὴ ἐπιπολάζοντα ἔχειν τὰ σιτία προσῆχον xat δέον" τὸ 

πνου ἄρα περιπατεῖν προσῆχον. ἣ οὕτως" Sst ὑγιαίνειν, τουτέστι | 

ἔχειν ἐπιπολάζοντα τὰ σιτία τῷ στόματι τὴς χοιλίας" τοῦτο δὲ γίνεται διὰ 
\ 2 ὦ ‘ 

20 τοῦ μετὰ δεῖπνον περιπάτου" ὃεῖ ἄρα υετὰ δεῖπνον περιπατεῖν. 

~ 

p.94b18 Tt οὖν αἴτιον τῷ [᾿ τοῦ τὸ A ὑπάρχειν; χαὶ τὰ ἑξῆς. 10 

ἊΝ A > ~ ~ id ’ ΣΕ e [ἢ [2 Wy , ‘ 

Λαβὼν τὸν δοχοῦντα τῆς ὑγείας ὁρισμόν, (Ov) εἴληφε μέσον ὅρον, χαὶ 
5 ‘ » 

διὰ τούτου δείξας μέσον ὅρον ἐν τῇ ἀποδείξει Ἰινόμενον τὸ οὗ ἕνεχα αἴτιον, 
ρ 

΄ “Ἃ > la ὅτι μηδὲν διαφέρει τὸν δρισμὸν 7 οὗ ὃ ὁρισμός ἐστι Nene μέσον, ἐνεδεί- 15 

ξατο εἰπὼν δεῖ δὲ μεταλαμβάνειν τοὺς λόγους" ἐν γὰρ τῇ μεταλήψει Ww σι 

τῶν ὀνομάτων εἰς τοὺς λόγους φανερώτερα γίνεται τὰ λεγόμενα. ἐπὶ γοῦν 

τοῦ προχειμένου TO WEY τὸν ἀπὸ δείπνου περ σσ τι TES ΧΈΡΙ τὸς: 
v E ~ ~ ~ 

οὔτε γνώριμον TH μὴ δῆλον εἶναι πῶς ἐστιν αἴτιον ὑγείας" ἀντὶ ὃὲ τῆς ὑγείας 

μεταληφϑέντος τοῦ μὴ ἐπιπολάζειν τὰ σιτία τῷ στόματι τῆς χοιλίας γνώριμον 

1 πρὸς LR: om. Ua 2 ὑγείας LR: ὑγιείας Ua itemque in seq. variant libri τοῦ 

prius scripsi: τοῦτο libri ὃ ἃ οὕτως L Arist.: οὗ RUa 4 τῷ στόματι τῆς κοιλίας 

LR: inv. ord. Ua 5 ὅρος μέσος scripsi: inv. ord. libri τιϑεὶς ἃ 6 ante τοῦ 

add. τουτέστι L μὴ om. R 7 post ὁρισμός add. ἐστιν L 8 οὕτως L: οὗ RUa 

9 οὕτως L: οὗ RUa post δειχνὺς add. ὡς L 10 χωρὶς R yivetar U 

post ἀπὸ add. tod Ra: om. BLU εἰ om. LR 11 οὐ superser. B 12 post 

δεῖν add. to R (non add. B) τὸ alt. LR: tov U: tov αὐτὸν a 13 tod alt. LUa: 

τὸ R 14 δεῖν om. a 15 éxetat om. BL 16 ὃν om. L tm alt. corr. 6 

τοῦ Lt 17 zai prius RUa: τῶ L ἐπιπολάζοντα scripsi: ἐπιπολάζειν libri 

ἔχειν om. L καὶ τῶ, Om. δέον " 18 4—20 περιπατεῖν om. L οὕτως scripsi: 

οὐ libri 19 γίνεσϑαι R 2 εἴληφε R: εἰλῆφϑαι Ua 24 μηδενὸς Ua 

27 post ἀπὸ add. τοῦ R περιπατῶν U γίνεται U 28 an odd? ef. p. 560, 28 
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τὸ τὸν περίπατον τούτου χάριν γίνεσϑαι" 6 εἰ ἔστι τοῦ ὑγιαίνειν λόγος, Gua 108τ 

ἂν εἴη γνώριμον γινόμενον χαὶ ὅτι 6 anh δείπνου περίπατος ὑγείας ἕνεχα γί- 
γεται. τὸ οὖν δεῖ δὲ μεταλαμβάνειν τοὺς λόγους εἶπε δειχνὺς ἡμῖν 20 

ὅτι οὕτως ἂν ἀποδειχνύοιμεν χαὶ γνώριμον εἰ εγόμενον ποιοῖμεν, εἰ τὸν 

5 δρισμὸν λαβόντες τοῦ οὗ ἕνεχα δι᾿ ἐχείνου δειχνύοιμεν αὐτό. 6 δὲ τοῦ οὗ 
: 

ἕνεχα ὁρισυὸς. οὐδὲν ἄλλο ἣ τὸ οὗ ἕνεχέν ἐστιν’ ὥστε, ὅταν οὗτος ᾧ μέ- 
σος, τὸ οὗ ἕνεχεν αἴτιον μέσον λαμβάνεται. 

p.94b23 Αἱ δὲ γενέσεις ἀνάπαλιν ἐνταῦϑα. 

[7 ΄ ΄ ΕΣ ΄ v 5 ~ ~ 

Om at γενέσεις ἀνάπαλιν ἔχουσιν ἐπὶ τῶν τελιχῶν αἰτίων χαὶ 
> - ~ \ \ » - ΄, - ΄ 

10 ἐπὶ τῶν ποιητιχῶν᾽ τὰ μὲν γὰρ ποιητικὰ αἴτια πρῶτα γίνεται τοῦ πραγ- 

ματος, τὰ δὲ τελιχὰ τελευταῖα. 

— ΓΝ τ a\ 5 o ΄ > \ 5 

p.94b97 “Evééyetar 6& to αὐτὸ xat Evexad τίνος εἰναι xat ἐξ 
ν 

» "0 "» ae » \ \ 7k o , 

τι EVOSCYETAL τὸ αὐτὸ xat ἐς AYO γχὴης εἶναι χαὶ ἕνεχα τοὺς 

Boxe ἘΠ ἘΠ GVSEVETILGe δέ KA eVE τον ι 
15 OWOlLMS TE “AGL (EVES at SVOSY ETAL ες αναγλὴης 7,44 dh ἕνγεχα TOD. XOAU Edict TO 

» ak ΤΣ a Vv r \ ὅλ ae N 9. τ 5 = = , ΄ a7 a 

ξς ἀναγχης αἴτιον τὸ VALKOV, TO OE EvE χα TOD (τὸ) τξλιχόν. ὡς δύο 5 Ἔ (7 C= om 
“5.2 v ~ c = 

αἰτίας τὸ αὐτὸ ἔχειν τοῦ εἶναι, ὡς τὸ διὰ τοῦ λαμπτῆρος φῶς, xat 

ὑλιχὴν χαὶ τὴν τελιχήν (ἔστι ὃ ἐν A [0] τοῦ γίνεσϑα', ὡς τὴν βροντήν, τήν 

τοῖς χατὰ φύσιν γινομένοις τὸ μὲν ἐξ ἀνάγχης γινόμενον παρὰ τῆς ὕλης, 

20 τὸ δ᾽ ἔνεχά τινος παρὰ τοῦ εἴδους), πλεῖστα δὲ τοιαῦτα ἅμα εἶναι ἄμφω 

ἔχοντα ἐν τοῖς φύσει γινομένοις te χαὶ συνεστῶσι" διττὴ γὰρ ἢ φύσις, 7H 

tv ἔνεχαά tov ποιοῦσα, 7 χατὰ τὸ εἶδος, ἢ δὲ ἐξ ἀνάγχης, 7 ὑλιχή. 

p. 94084 Πλεῖστα δὲ τοιαῦτα ἐστι, χαὶ μάλιστα ἐν τοῖς χατὰ 40 

ούσιν συνισταμένοις. 

“7 

! 
~ ~ \ LA ΄ ΄ 

Πλεῖστα εἶπεν ἐν τοῖς χατὰ φύσιν. οὐ γὰρ μόνον ἐν τούτοις το οι 

’ 4 » \ Ψ᾿ ~ ‘ ΄ , ΄ Ἁ Ἂν ν 4 , 

ἀλλὰ ual ἐν τοῖς χατὰ τέχνην γινομένοις" 0 γὰρ λαμπτὴρ χατὰ τέχνην 
- 5» , 

γεγονὼς ἔχει τοῦ φωτίζειν ἀμφότερα τὰ αἴτια. 

p.94b36 Ἢ μὲν γὰρ ἕνεχά tov ποιεῖ φύσις, ἢ δ᾽ ἐξ ἀνάγχης. 

΄ σ ΄ ΄ Ῥ ΄ ᾿ σ ~ ΄ Ἁ x τὸ 

re δύο at φύσεις. ἢ μὲν EVEXA TOV ποιουσα, Ἢ χατὰ TO εἰόος, 

80 ἢ δὲ ἐξ ἀνάγχης, ἣ ὑλιχή. 

1 τῶ (ante tov) R γίνεται U 3 δὲ R: om. Ua 4 οὕτως Ua: οὗ R 

τὸ RU: τί ἃ 5) τὸ ΡΠ 1 Ἢ οὗ prius om. U 6 οὗτος scripsi: οὕτως RUa 

10 μὲν om. R γίνονται Ua 12 τὸ om. a 16 αἴτιον ἢ: χατὰ thy ὕλην. τὸ 

γὰρ ἐξ ἀνάγκης Ua του R: om. Ua τὸ tert. addidi 17 elvat R: vat Ua 

18 τὴν βροντήν scripsi: τῆς βροντῆς RUa χαὶ τὴν τελιχήν R: om. Ua 20 εἶναι 

ἅμα Ua 21 γενομένοις R 23 post μάλιστα add. ἄλλα Ua 29 ποιεῖ R 

χατ᾽ εἶδος Ua 
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p. 940387 Ἢ δὲ ἀνάγχη διττή. 1081 

Ὅτι καὶ ἣ ἀνάγχη διττή, ἢ μὲν κατὰ φύσιν, ἣ δὲ βία. 45 
‘ 

p.94087 Η μὲν yap xata φύσιν 
τὴ 

ἽΝ OQ. ox SC g < παρὰ 

ὥ 5 To μὲν κατὰ φύσιν ἀναγκαῖον πᾶν ἔχει χαὶ τὴν ἕνεκά (cov) αἰτίαν" 
ἢ γὰρ χατὰ τὸ εἶδος αἰτία τοιαύτη, ἐχτὸς εἰ μὴ πήρωμά τι γεγονὸς εἴη 
7 ϑημα ὑλιχοῦ περιττώματος. ἢ δὲ βίαιος ἀναάγχη δύναται 50 
ual τὸ ἕνεχά tov ἔχειν: ῥίψοι γὰρ ἄν τις τὸν λίϑον καὶ τινὸς χάριν" οὐ 
υὴν ἀλλὰ χαὶ δύναται χαὶ εἰκῇ χαὶ μάτην γίνεσϑαι. 

10 p.95a3 Ev δὲ τοῖς ἀπὸ διανοίας τὰ μὲν οὐδέποτε ἀπὸ ταῦτο- 

υάτου ὑπάρχει. 

Καὶ τῶν μὲν φύσει γινομένων χαὶ ἐξ ἀνάγχης χαὶ αὐτομάτως τινὰ 
, A A 5S ~ / , ~ ») > \ = γίνεται" τὸ γὰρ αὐτόματον. ἐν τοῖς | γινομένοις φύσει. τῶν δ᾽ ἀπὸ δια- 108% 
οίας 3 δον ΄ \ X 

ξ ἀνάγκης μὲν οὐδὲν γίνεται" τὸ δ᾽ αὐτόματον, ἤτοι τὸ ἀπὸ τύ- (ἢ. 

> 15 χης; eva μὲν αὐτῶν ἐπιδέχεται; ἔνια δ᾽ od. χαὶ διὰ τούτων δείχνυσιν 

ὅτι τὸ ἕνεχαά τοῦ ποιεῖν ἔν τε τῇ φύσει ἐστὶ χαὶ ἐν τῇ διανοίᾳ. 

ρ.ϑῦιῦ Τὰ δὲ καὶ ἀπὸ τύχης, οἷον ὑγίεια καὶ σωτηρία. 
Ἄ»} A 4 XY 5 \ Ὁ ld , A , 3 \ , \ 

Kindy τὰ μὲν ἀπὸ διανοίας γινόμενα uh γίνεσϑαι ἀπὸ τύχης τὰ 

δὲ γίνεσϑαι, τίνα ἐστὶ a 
, > \ 9 ‘\ >s \ > \ > xatohov, ἐν ots τὸ αὐτὸ οἷόν te χαὶ ἀπὸ δια- 

20 νοίας χαὶ ἀπὸ τύχης γίνεσϑαι, λέ “« \ \ , , yet. τῶν γὰρ χατὰ τέχνην γινομένων 
ὅσα ἐνδέχεται χαὶ οὕτως χαὶ οὕτως γίνεσϑαι, τουτέστι χαὶ χατὰ τὴν βού- 

λησιν τοῦ τεχνίτου χαὶ παρὰ ταύτην, ἐν τούτοις τὸ αὐτὸ οἷόν τε χαὶ ἀπὸ 
διανοίας χαὶ ἀπὸ τύχης γίνεσϑαι. εἰσὶ τοιαῦται τῶν τεχνῶν αἱ στοχαστι- 

Ν ὶ ual αὗται γὰρ περ 
> 

τοιαῦτα χαταγίνονται ὡς ἐνδέχεσϑαί ποτε χαὶ τὸ ἄντι- 

to or χείμενον ἀποβῆναι, διὰ τὸ uy εἶναι ὡρισμένα ual πρόδηλα οἷς τε χρῶν- 

ται χαὶ μή. περὶ δὲ τὰ οὕτως ἐνδεχόμενα χαὶ μὴ οὕτως καὶ ἢ τύχη ἐστίν, 10 
ὅταν μὴ χατὰ POOTED τοῦ τεχνίτου γένηται, [xat] ὅτι τὸ Evexd tov 7 

, “ 

φύσει ἣ τέχνῃ, οὐ μὴν ἀπὸ τύχης. 

x 

p. 9526 Μάλιστα δὲ ἐν ὅσοις ἐνδέχεται χαὶ ὧδε χαὶ ἄλλως. 

30 "Ev γὰρ τοῖς ἐνδεχομένοις χαὶ οὕτως χαὶ uh οὕτως. οὐ τοῖς ἀπὸ τύγης 
‘ Gri) ‘ 3 

1 lemma om. Ua 2 xat ὅτι Ua 3 ἡ tert. Ua Arist: xai R 5 tov addidi 

8 ῥίψαι conicio 9 zai primum R: om. Ua 14 δ᾽ R: γὰρ Ua τὸ alt. om. R 
16 ἐν om R 17 ὑγεία R 18 γινομένων U μὴ BU: μὲν Ra 19 γινόμενα R 
24 γὰρ scripsi: δὲ RUa χαταγίνεται U ἐνδέχεσϑαι scripsi: ἐνδέχεται RUa 26 μή 
R: om. in lac. Ua τὸ --ἐνδεγόμενον R μὴ οὕτως scripsi cf. vs. 80: inv. ord. R: 
οὕτω καὶ μὴ BUa καὶ tert. om. R 27 post κατὰ add. thy Ua zat delevi 
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γινομένοις ἀλλ᾽ ὅσα ἐνδεχόμενά ἐστι ywousva χατὰ τέχνην, ἐν τούτοις 108ν 

ἐνδέχεται ταὐτὰ χαὶ ἀπὸ διανοίας χαὶ χατὰ ἜΣ χαὶ ἀπὸ τύχης Ὑίνε- 15 

σϑαι, ὅταν γὰρ τῷ γινομένῳ κατὰ τέχνην ἄλλο τι ἀπαντήσῃ παρὰ τὸ οὗ 
χάριν ἐγίνετο, ἐν 6 τοῖς τοιούτοις, ὅταν μὴ πὸ τύχης γένηται τὸ 

5 γενόμενον, τότε ἕνεχά tov χαὶ ἀπὸ διανοίας γίνεται. 

p.95210 Τὸ δὲ αὐτὸ αἴτιόν ἐστι τοῖς γινομένοις χαὶ τοῖς γεγε- 

νημένοις. 

Τὸ αὐτό, φησίν, αἴτιον εἶναι δεῖ τῷ εἴδει (τοῦτο γὰρ ἐνδεῖ τῇ 
λέξει) τοῖς γινομένοις τοῦ γίνεσϑαι χαὶ τοῖς ἘΠ ΟΣ τοῦ γεγονέναι χαὶ 

10 τοῖς ἐσομένοις τοῦ ἔσεσϑαι χαὶ τοῖς οὖσι τοῦ εἶναι, ἀλλὰ τοῖς μὲν γινομέ- 

νοις γινόμενον τὸ αὐτό, τοῖς OF γεγονόσι γεγονός, τοῖς ἐσομένοις ἐσό- 

μενον, ὥσπερ τοῖς οὖσιν ὄν. τὸ δ᾽ ὥσπερ χαὶ τοῖς οὖσιν οὐχ ἀργῶς 
πρόσχειται" G γὰρ τοῖς οὖσι, τοῦτο χἀχείνοις ὁμοίως χατὰ τὸν χρόνον 80 

ἀχολουϑεῖ. εἰπὼν 6& τὸ αὐτὸ αἴτιον εἶναι, πῶς τὸ αὐτό, ὅτι οὐ τῷ ἀριϑ- 
15 μῷ ἀλλὰ τῷ εἴδει, ἐδήλωσεν εἰπὼν πλὴν τοῖς μὲν οὖσιν ὄν, τοῖς δὲ 

γινομένοις γινόμενον, 

τὸ αἴτιον τῷ αἰτιατῷ " οὐ 
δὴ v 5 , ἈΝ 

χαὶ ἔσεσϑαι. elxotws δὲ 
- 

TY) τοῖς attiatois’ ἅμα yap Ξ 
Ss 

΄ 
τιο 20 at 

αἴτιον ἐπὶ τῶν μὴ dua, σώζοιτ᾽ 

τὸ μὴ πάντα ἐξ ἀνάγχης, ὃ ὃ μὴ πάντ YX75, 

γίνεσϑαι, χάτωϑεν χαὶ ἀπὸ 

λαμβανόντων. 
δ 7 BS \ > ~ 
ες ὑποῦξσεως TO αἀναγχαιϊον to or 

τερον. χαὶ νῦν δὲ τὸ αὐτὸ 

ται τὸ τῶν μὲν τι: ων 
>) ἐσόμενον: οὐχέτι μέντοι, εἰ 

v μὴ χαὶ τὸ αἰτιατὸν εἶναι. 

ἣν χαὶ ἐν τοῖς Φυσιχοῖς μὲν 

ots δ᾽ ἐσομένοις PIVEN looypovet γὰρ 
»" ‘ 

γὰρ οἷόν te τὸ αὐτὸ χατ᾽ ἀριϑμὸν ἅμα te etvar 
συνδιαιρεῖται χατὰ τοὺς χρόνους τὰ χυρίως αἴτια 

φύσει ὡς πρός τι, ὥστ᾽ ἀδύνατον ὄντος τοῦ 
DI ye ty 
ἢ St αιτιὸν 

ἂν τό τε μηδὲν ἀναιτίως γίνεσϑαι χαὶ 
Ξ. 

pas , ip 5472 ~ >i > ΄ 
ἔθεντό τινες ς ETOWEVOY τῷ μηόξεν αἀναιτιως 

τῶν ὑστέρων τὴν ἀνάγχης ἀχολουϑίαν ἡμῶν 

Vv ~ ao . ‘ > 

οντι TO πρώτῳ ἔπεται τὸ χαὶ αἰτίῳ εἶναι. 

1 post χατὰ add. τὴν R 

χατὰ add. thy Ua 

μένοις R 8 φησιν Ra: φύσει U 

post εἶναι add. 

γεγονός scripsi: 

1 τοῦ δὲ pre la U 

τὸ 1, 12 ante ov add. 

LR: οὐ γὰρ (γ᾽ add. U) ὥσπερ Ua 
L: 

εἶναί te Ua 

ἐστιν αἴτιον 

το 

χἀκχείνους U 

18 ἔσται R 

μὴ εἶναι, om. καὶ L 

scripsi: ὃ RUa: χαϑ᾽ ὃ L 

119 p. 199} 84 sq. 

libri 

2 

4 éyéveto R 

RUa: 

inv. ord. libri, sed γεγονόσι γενόμενον alt. 1. R, ante γινόμενον add. τὸ L 

δὲ alt. om. U: 11.12 ante ἐσόμενον add. 

14 ἀχολουϑεῖ om. LR 

ἢ εἰ seripsi: 

21 αἴτιον RUa: 

γίνεσϑαι B: 

29 τῷ πρώτῳ seripsi: τὸ ἃ libri 

YN » > κ᾿ > ~ ΄ 

cdstcey εἰπὼν ἐν τῷ γίνεσϑαι 
εἶναι" εἰ «ἡ τὴ ὕστερη ἐξ νύν χης ὴ TOO εἰναι" εἰ γὰρ τὸ ὕστερον, ἐξ ἀνάγχης τὸ πρό- 
λέγει iv 2 ann Coane. Ober ty 

\SYEl, OTL EX τῶν USTENWY ἀρχόμενον Gw é- 

γεγονὸς χαὶ τὸ αἴτιον εἶναι, τῶν δ᾽ ἐσομένων 40 

τὸ πρῶτον, χαὶ τὸ δεύτερον, ὅτι μὴ πάντως 

τύχην sic U 2.3 yevéstat Ua Ὁ post 

an δὴ ὃ τότε R: τοῦϑ᾽ Ua θ γενο- 
10 οὖσι RUa: ἐσομένοις L 

om. L 

“zat ante τοῖς L 

ante οὐχ add. L 

13 πρόσχειται BL: πρόχειται RUa 

17 

συνδιαιρεῖται LRU: 

ord. LR: 

ἁπλῶς L 

L ον οὐχ 

ἅμα τε εἶναι R: zat εἶναι L: 

συναιρεῖται ἃ 

εἰ ἃ 

22 ὃν Ε 

τὸν (post yap) U 

iny. ein U: μὴ delevi 

γίνεται RUa 25 

τὸ (ante εἶναι) R 

10. 11 γινομένοις γινόμενον --- γεγονόσι 

573 

λαμβάνοιτο zat [μὴ] οὗ ἐστιν 35 

ἀργῶς 
ἐχείνοις 

ἀλλὰ 

20 τὸ αἰτιατὸν 

οὗ 

24 ἐν τοῖς Dus.] 

28 a—B 
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- " x a4 o » \ ν ν led , 

p. 95222. Τὸ wév οὖν οὕτως αἴτιον χαὶ οὗ αἴτιον ἅμα γίνεται. Ιθ8ν 

᾿Δνάγχη πᾶντα τὰ αἴτια χαὶ τὰ αἰτιατὰ συνυπάρχειν ἀλλήλοις, ἐὰν 

τὰ χατ᾽ ἐνέργειαν ὄντα αἴτια λαμβάνηται" ταῦτα γὰρ χαὶ χυρίως αἴτια χαὶ 4 

συνυπάρχοντα ἐξ ἀνάγχης τοῖς ὁμοίως λαμβανομένοις αἰτιατοῖς. αἴτια γὰρ 
‘ 

5 τὰ μὲν δυνάμει ἐστὶ τὰ δ᾽ ἐνεργείᾳ τὰ GE τῷ πεποιηχέναι" ὡς δ᾽ ἔχε! τὰ 

αἴτια, οὕτως ἔχει χαὶ τὰ αἰτιατα. 

" ) δυό ποὴν ~ A ed + ¥ 2 ~ ~ . , 

p. 95224 "Ext δὲ τῶν μὴ ἅμα ap ἔστιν ἐν τῷ συνεχεῖ χρόνῳ. 

~ ΄ ‘ 

Πῶς ἣ xata to ς χρόνους ἀχολουϑία σώζεται ἐφ᾽ ὧν μὴ ees 

yew δοχεῖ μηδὲ σύγχρονον τὸ αἴτιον τῷ αἰτιατῷ, ἀλλὰ τὸ μὲν αὐτῶν 
~ >. ΄ > ~ \ <7 o ~ 

10 πρῶτον εἶναι τὸ δὲ δεύτερον; δοχεῖ yap εἶναί τινα χαὶ οὕτως αἴτια" τοῦτο 
Ἂ) 5 » \ ~ \ " ~ ~ 7 SEAN ν ἘΠ ’ 

δ᾽ ἐν οἷς τὸ πρῶτον γεγονὸς Goxet tod pet αὐτὸ (αἴτιον) εἶναι. δεί- 
μ᾿ ΄ >) ΄ - A wv , ~ ΄ 

χνυσι δ᾽ ὅτι μή ἐστι πάντως τὸ πρῶτον γεγονὸς αἴτιόν τινι τῶν μετ᾽ αὐτό. 
>! ΄ ? S$ ~ ~ 

τη: ὁὲ πάντας τοὺς χρόνους, χαϑ᾽ ἃς δύναται | τὸ πρῶτον τῶν μετ᾽ 109r 
αὐτὸ αἴτιον λαμβάνεσθαι συμπλοχάς, ζητῶν πῶς τῆς ἀχολουϑίας λαμβα- 

= , as » [Ὁ zs BS) rie ἘΠῚ ὩΣ > oN we Ἂν" x 

νομένης δύναται ἀληϑὲς εἶναι τὸ πρῶτον τῶν μετ᾽ αὐτὸ αἴτιον εἶναι, ἐπεὶ 
> . Ἔ ΄ > ~ 3 ΄ ΝΜ Vv \ »,| , 

δεῖ πάντως ἀχολουϑεῖν ἀλλήλοις τὸ αἴτιον χαὶ TO αἰτιατόν. 

Ρ. 9ὅ1206 Τοῦ τόδε γενέσϑαι ἕτερον γενόμενον. 

3 \ ~ ¢ te ee rs ΄ ᾿Ξ \ 9 ~ (PS) ΄ » Α 

Αντὶ τοῦ ‘tod ὕστερον γεγονότος πρὸ αὐτοῦ γεγονός᾽, ὡς ἄμφω ἐπὶ 
τῶν γεγονότων εἶναι, οὐ μὴν χαὶ ἅμα, ὥσπερ τὸ δεύτερον ἄμφω ἐπὶ τῶν ὅ 

20 ἐσομένων χαὶ τὸ τρίτον ἄμφω ἐπὶ τῶν γινομένων: τοιοῦτον γὰρ χαὶ τοῦ 
, ~) v Μ > ᾿ ΄ Ἢ Ἢ -Ὦ , 

γίνεσϑαι δ᾽, et τι ἔμπροσϑεν ἐγένετο: τράφεται δὲ χαὶ τοῦ γίνε- 

σϑαι τὸ τοῦτο γεγονέναι. διὰ γὰρ τούτων εἴληφε ποτὲ μὲν ἐπὶ τοῦ 
παρεληλυϑότος χρόνου ἀμφότερα, τό τε αἴτιον χαὶ τὸ αἰτιατόν, ποτὲ δ᾽ ἐπὶ 

\ , id 

τοῦ μέλλοντος. σώζεται δ᾽ Ext τούτων ἣ ἀχολουϑία, ἐὰν ἀπὸ τῶν ὑὕστέ- 

wo or ρων γένηται xat τῶν αἰτιατῶν. 

| δὲ χαὶ τούτων τὰ γεγονότα χαὶ τὰ ἑξῆς. 

“Ὅτι ἐπὶ τῶν γεγονότων οὐχ avayxata ἣ ἀπὸ τοῦ πρώτου γεγονότος 
> ~ » + Que > \ \ ss SEN Vs Qa) >a x ΄ ἘΝ 
ἀρχὴ τῆς ἀχολουϑίας ἐπὶ τὸ μετ΄ αὐτὸ χαὶ δι᾽ αὐτὸ γεγονὸς ὡς εἶναι, 
ὥσπερ ἐπὶ τοῦ αἰτίου ἀληϑὲς τὸ γεγονέναι, οὕτως χαὶ ἐπὶ τοῦ αἰτιατοῦ 

1 03) οὕτω U 8, 9 an συνυπάρχον ἢ 9 σύνχρονον U 11 post δ᾽ add. ἐστὶν Ua 

αὐτὸ αἴτιον scripsi: αὐτὰ R: αὐτὸν Ua 12 παντὸς Ua 18 ἃς U: οὺς Ra τὸ Ua: 

zai R τῶν om. Ua 15 αὐτὸ seripsi: αὐτὰ R: αὐτῶν Ua 16 δὲ R 

ἀκολουϑεῖ αὶ 11 τοῦ δὲ ἃ 18 τοῦ τοῦ scripsi: τούτου RU: τοῦ τούτου δὲ a 

ἕτερον U, post γεγονότος ἃ 20 τοιοῦτο B: τοιοῦτος Ua γὰρ (to) conicio 21 δεῖ τι 

Ua 23 fort. {ποτὲ δ᾽ ἐπὶ τοῦ ἐνεστῶτος) ποτὲ 21 ἡ ἀπὸ Ua: ἐπὶ R 28 διὰ 
τὸ R ὡς om. Ua 29 τοῦ alt. om. Ua 
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πάντως ἀληϑὲς τὸ καὶ αὐτὸ γεγονέναι, οὔτε ἐὰν ὁρίσαντες τὸν χρόνον λέ- 109: 

Ἴωμεν οὔτε ἐὰν ἀορίστως. ἐνδέχεται γὰρ τοῦ πρώτου γεγονότος, οἷον τοῦ 
’ ‘ , , as , [ὦ Ὁ πὶ 5 ΄ ~ 

ϑεμελίου, τὴν οἰχίαν μηδέπω γεγονέναι. οὕτω δ᾽ οὐχ ἀχολουϑήσει τῷ 
’ > αἰτίῳ τὸ αἰτιατόν, st γέ ἐστιν οὐχ ἀληϑὲς τὸ εἰ γέγονε τὸ αἴτιον, 20 

5 ~ 

yeyovevar xat τὸ αἰτιατόν. ἐν yap τῷ μεταξὺ χρόνῳ, ἐν w τὸ μὲν οι 

ind 

ἕτερον γέγονεν, οἷον ὃ Dsushtos, τὸ δὲ ἔτερον οὔ, ὡς ἢ οἰχία, οὐχ 

ἔστιν ἀληϑὲς εἰπεῖν ὅτι, ἐπεὶ ϑεμέλιος γέγονε, καὶ οἰχία γέγονεν: τὸ 
γὰρ γεγονέναι λεγόμενον τὸ μήπω γεγονὸς οὐκ ἀληϑές. ὥστε (0d) 

συγχρονήσει τῷ αἰτιατῷ τὸ αἴτιον οὕτω λαμβανομένης τῆς ἀχολουϑίας. 
10 δεῖ δὲ τὸ ὥστ᾽ ἐπεὶ τοῦτ᾽. ἀληϑὲς τοῖς πρὸ αὐτοῦ συνάπτειν ἔτι: οὔτε 

γὰρ ἀορίστου οὔτε ὁρισϑέντος ἔσται χρόνου ὃ ἐδήλωσε διὰ 90 
τούτου. ὡς δ᾽ ἐπὶ τῶν γεγονότων ψευδὴς ἢ ἀχολουϑία, οὕτω χαὶ ἐπὶ τῶν 
ἐπομένων: οὐ γὰρ ἀληϑὲς ἐπὶ τῶν ἐσομένων ἔσται ἀεὶ ὅτι, εἰ τὸ πρῶ- 
Tov, ἔσται χαὶ τὸ μετ᾽ αὐτό, οὐδ᾽ ἐπεὶ τόδε γέγονε, τόδε ἔσται. χαὶ 

15 λέγει τούτου τὸ αἴτιον, ὃ χαὶ τῶν φϑασάντων ἐστὶν αἴτιον, ὅτι τὸ μέσον 

δεῖ, τουτέστι τὸ αἴτιον τὸ χυρίως αἴτιον τοιοῦτον ᾧ πάντως τὸ αἰτιατὸν 
συνυπάρχει, ὁμόγονον εἶναι τῷ αἰτιατῷ, τουτέστι τοῦ αὐτοῦ χρόνου χαὶ 
συνυπάρχειν χαὶ ὁμοῦ γίνεσϑαι. 

= wT v 517, oi eat 2 τ \ , 

p. 95239 “Ete οὔτε ἀόριστον ἐνδέχεται εἶναι τὸν χρόνον. 30 

20 Δητεῖ, εἰ μὴ ἐξ ἀνάγχης ἕπεται τοῖς πρώτοις τὰ δεύτερα μηδ᾽ 80 

ἐστὶ τὸ πρῶτον γινόμενον χαὶ αἴτιόν τινος ἐσομένου, διὰ ποίαν αἰτίαν μετὰ 

τὰ πρῶτα γίνεταί τινα χαὶ ἔστι συνέχεια αὐτῶν, ὥστε μετὰ τὸ γεγονέναι 

τόδε τι, φέρε εἰπεῖν ϑέρος, γίνεσϑαι μετόπωρον xal μὴ διαλείπειν, εἴ γε 

μή ἐστιν αἴτιον τοῦ μετοπώρου τὸ ϑέρος. ἐν μὲν οὖν τῷ Η τῆς Φυσι- 
25 χῆς ἀχροάσεως ζητῶν τοῦτο φυσιχὴν αὐτοῦ τὴν αἰτίαν ἀποδέδωχεν, ὅτι 

ἢ τοῦ πέμπτου σώματος ἀΐδιος περιφορὰ αἰτία τοῦ τὴν γένεσιν συνείρειν. 
ἐνθάδε δὲ ὅσον μόνον λῦσαι τὸ ἀπορούμενον λέγει. φησὶ γὰρ ὅτι οὐδὲ 40 

τὴν ἀρχήν ἐστι συνεχῆ τὰ γινόμενα τοῖς γεγονόσιν: οὐ γάρ, εἰ 6 χρόνος 

ὁ πᾶς συνεχὴς ἑαυτῷ, ἤδη καὶ ὁ τούτων χρόνος, ἐν ᾧ ταῦτα yiverat, 

80 συνεχής. ὥστ᾽ εἰ μὴ εἴη τοῦτο, οὐδ᾽ ἄν αἴτια αὐτοῦ δεόντως ἐπιζητοῖ- 
το. ὅτι οὖν μή ἐστιν ἐχόμενα χαὶ συνεχῇ τὰ γεγονότα τοῖς γινομένοις, 

1.2 ἂν---ἂν Ua λέγομεν R 3.4 τῷ αἰτίῳ τὸ αἰτιατὸν scripsi: τὸ αἴτιον tH αἰτιατῶ 

RUa 4 εἰ γάρ Ua post εἰ alt. add. te καὶ 6 οὔ Ua: ov R  ἀληϑῶς a 

8 immo λέγειν; an τὸ delendum ἢ οὐ addidi 9 ἐγχρονήσει R 10. 11 οὔτε yap 

ex Arist. scripsi: inv. ord. RUa 12 τούτου scripsi: τοῦ RUa ἀχολούϑησ'ς Ua 

13 ἐσομένων alt. scripsi: λεγομένων RUa els U 16 τὸ (yap) κυρίως sive τὸ χυρίως, (ἐπεὶ 

τὸ xuptws) conicio 17 zaiom. R 18 συνυπάρχγειν---γίνεσθϑαι Scripsi: συνυπάρχει---γίνεται 

RUa 20 post εἰ add. zai R 21 γενόμενον U ἐσομένου scripsi: ἐσόμενον RUa 

23 γίνεσϑαι scripsi: γίνεται RUa μεϑόπωρον U διαλιπεῖν R εἴτε R 24 μεϑοπώ- 

pov U τὸ ϑέρος ante αἴτιον colloc. Ua 24. 25 τῷ η΄ τῆς Φυσ. ἀχρ.] c. 8 p.261b27sq. 

25 τούτω U 26 πέμπτου om. Ua σωχράτους a 27 ἔνϑα Ua ὅσα a 29 ταῦτα 

γίνεται R: yap ταῦτα Ua 30 δὲ dytos U 32 δείχνυσι om. R εἰσὶ R. 

32. p. 576, 1 εἵπομεν αὶ 
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X ‘ X x ~ y , 0. ἔν [2 , 

τὸ μὲν πρῶτον εἴη γεγονός, τὸ δὲ μετ᾽ αὐτό. ὅτι δὲ τὰ γεγονότα οὐχ 109r 

ἔστι συνεχῇ ἀλλήλοις, παρίστησι διὰ τοῦ πᾶν τὸ γεγονός, ὅτε πρῶτον τέ- 45 

Ἴονε, μὴ ἐν χρόνῳ ἀλλ᾽ ἐν πέρατι χρόνου γεγονέναι. τὸ μὲν γὰρ γινόμενον 

πᾶν ἐν χρόνῳ γίνεται, τὸ δὲ γεγονὸς ἐν πέρατι χρόνου" τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τὸ 

σι νῦν, ὃ ἀδιαίρετον. δέδειχται δὲ ταῦτα ἐν τῇ Φυσιχῇ ἀχροάσει. εἰ δὲ 

συνεχῆ μὲν ταῦτα τῶν ἐν χρόνῳ ὧν 6 χρόνος συνεχής, τὰ δ᾽ ἐν οἷς τὰ 

γεγονότα γέγονεν οὔτε χρόνοι (πέρατα γὰρ χρύνων χαὶ οὐ χρόνοι) οὔτε 

συνεχῆ (οὐδὲν γὰρ συνεχὲς ἐξ ἀδιαιρέτων), οὐδ᾽ ἄν τὰ γεγονότα συνεχῆ 

ἀλλήλοις εἴη: ὡς γὰρ ἐχ στιγμῶν οὐχ οἷόν τε συνεχὲς γενέσϑαι, οὕτως ὕ0 

10 οὐδὲ 2% τῶν ἐν οἷς τὰ γεγονότα. δείξας δέ, ὅτι τὰ γεγονότα οὐ δύναται 

εἶναι συνεχῆ ἀλλήλοις, ἑξῆς δείκνυσιν ὅτι μηδὲ γεγονός τι γινομένῳ συνε- 

χὲς οἷόν τ᾽ εἶναι. τὸ μὲν γὰρ γεγονὸς ἐν ἀδιαιρέτῳ γέγονεν, ἐν γὰρ τῷ 

νῦν: τὸ δὲ γινόμενον ἐν διαιρετῷ, ἐν χρόνῳ yap* οὐχ οἷόν τε δὲ συνεχὲς 

εἶναι διαιρετὸν ἀδιαιρέτῳ. συνεχῆ, γὰρ ταῦτα ὧν χοινὸς ὅρος" τὸ δ᾽ ἀδιαί- 

15 petov οὐδὲν ἔχον χοινὸν (οὐδ᾽ ὅρον χοινὰν) ἕξει πρός τι. 

p.95b10 Μᾶλλον δὲ φανερῶς ἐν τοῖς χαϑόλου περὶ χινήσεως [09ν 

εἴ λεχϑῆναι περὶ τούτων. 

7.” ~ , , ΄ ~ ~ > , v 
Εν τοῖς τελευταίοις τέτρασι λόγοις τῆς Φυσιχῇς ἀχροάσεως" εἰρηται 

γὰρ ἐν ἐχείνοις τίνα τὰ συνεχῆ, τίνα τὰ ἐχόμενα, τίνα τὰ ἐφεξῆς, τίνα ὅ 
΄, ’, oO > \ ‘ i“ > , Ss Ne ~ A} , 

20 χωρίς, τίνα ἅμα: ἀλλὰ xual τὴν αἰτίαν ἐν ἐχείνοις ἀποδέδωχε τοῦ τὴν γέ- 

νεσιν συνείρειν. 

eek p. 9513 Περὶ μὲν οὖν τοῦ πῶς ἂν ἐ iS 

σεως ἔχοι τὸ μέσον τὸ αἴτιον ἐπὶ τοσοῦτον εἰλήφϑω. 

γινομένης τῆς γενέ- 

Οὐχ εἶπε ' πῶς συνεχοῦς γινομένης τῆς γενέσεως ἀλλ᾽ ἐφεξῆς" 

20 ἔδειξε γὰρ ὅτι μὴ συνεχής. πῶς οὖν τὸ μέσον ἔχει, ὃ χαὶ αἴτιον τῆς 

τῶν ἄχρων συναγωγῆς, ἐν τοῖς ἐφεξῆς γινομένοις, εἴρηχε, τουτέστι πῶς 

λαμβανόμενον μέσον τε χαὶ αἴτιον ἂν εἴη τοῦ τε πράγματος χαὶ τοῦ συμ- 15 

περάσματος, ὅτι ἀπὸ τῶν ὑστέρων λαμβανόντων αὐτῶν τὴν ἀχολουϑίαν, 

τουτέστιν ἀναγχαῖον χαὶ ἐν τούτοις, εἰ οὕτω λαμβάνοιτο ἢ ἀχολουϑία, 

80 πρώτου λαμβανομένου τοῦ αἰτιατοῦ, τὸ μέσον τοῦ ὑστέρου αἴτιον εἶναι. τὸ 
δὲ προσεχὲς αἴτιον χαὶ τὸ οὗ αἴτιον ἄμεσα" τοῦτο δ᾽, ὅτι συνυπάρχουσιν 

ἀλλήλοις τό τε αἴτιον χαὶ τὸ αἰτιατόν. ὅτι 6& πρῶτον εἶπε τὸ ὕστερον 

] pet? αὐτὸ Ua: μετὰ τοῦτο τὸ R δὲ alt. scripsi: διὰ RUa: om. B 3 γεγονέναι 

scripsi: γέγονε RUa 4 δὴ (post τοῦτο) B 5 εἴδη Ua 7 χρόνοι prius scripsi: 

χρόνος RUa 10 ody οἷόν te Ua 11 γινομένω seripsi: γινόμενον libri 

11.12 συνεχῆ Ua 13 γινόμενον scripsi: γενόμενον libri 14 ὧν ἐστιν ὅρος xotvds 

Ua 15 ἔχον Ra: ἔχειν U οὐδ᾽ ὅρον xotvoy addidi 16 to R 18 τέτρασι 

RUa: τοῦ δ΄ B 19 ἐχόμενα RUa: συνεχόμενα B 23 τὸ μέσον om. R: τὸ μὲν, 

om. alt. τὸ Β (A d) 26 γινομένοις scripsi: γινόμενον libri 28 post ὅτι add. 

te R 30 πρώτου R: πρὸ tod Ua 32 te om. U εἰπεῖν Ua 
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γεγονός (τῆς ἀχολουϑίας yap πρῶτον γίνετα!), ἐδήλωσεν εἰπὼν ἀρχὴ δὲ 109v 

to L's τοῦτο γὰρ ὑποϑέμενος εἶναι τὸ ὕστερον γεγονὸς ἀρχὴν αὐτὸ εἶπε 20 
Ὁ \ 

διὰ τὸ ἐγγύτερον εἶναι τοῦ νῦν. 

p. 95022 Οὕτω δὲ λαμβάνοντι τὸ μέσον. 

5 Οὕτω φησὶ τὴν ἀχολουϑίαν χάτωϑεν λαμβάνεσϑαι zat τὸ μέσον χαὶ 90 

αἴτιον πραγενέστερον τιϑέντι" οἷον πάλιν τῶν [᾿ Δ εἰ μέσον τι ἄλλο λάβωμεν, 

ἔσται συμπέρασμα τὸ LA, ὃ ἣν πρότερον προτέρῳ. χαὶ οὕτω δὴ ἀεὶ τῶν 

λαμβανομένων 7 πριν iat ἐν τῇ ἀχολουϑία μέσον τι μεταξὺ γεγονὸς αὐτῶν 

λαμβανόντων ἡμῶν ἥτοι ats ποτε 7 τοῦ μέσου λῆψις εἰς ἄμεσον 

10 ἀχολουϑίαν, 7 ἀεὶ χαὶ ἐπ᾽ ἄπειρον ἔσται πάλιν τῶν γεγονότων μέσον τι 
γεγονὸς λαμβάνειν. ὅσον μὲν οὖν ἐπὶ τῷ χρόνῳ ἀεὶ ἔσται μέσον τι πάντων 80 

η΄ 

΄ “ \ ~ \ > ~ ~ ‘ ΄ ΩΥ 

δύο γξγονοτῶν" τῷ γάρ TAY TO γἸεγόνος EY τῷ νὺν YEYOVEVat, πάντων ὁ 

κι , Shag a > κ ΄ v - 

τῶν νῦν μεταξὺ χρύνον Ex ἄπειρον εἶναι διαιρετὸν πάντων ἔσται τῶν 
΄ BN > > 5 ΄ \ ~ 

γεγονότων TL μεταζὺ δυνατὸν τεῦ. ἐπεὶ ὃὲ μὴ ἀνάγχη ἐν παντὶ τῷ χρόνῳ 
Yo » 15 γεγονέναι τι ἢ γίνεσϑαι (οὐ yap συνεχῆ τὰ γινόμενα, ὡς ἀπ ἔσται 

τινὰ χαὶ ἄμεσα fee λαβεῖν, ὧν μεταξὺ μὲν τοῦ γεγονότος χρόνος ἔσται, 

οὐ μὴν ual γεγονός τι μεταξύ, ὡς εἶναι αὐτὰ ἐφεξῆς ἢ υνηδενὸς 

αὐτῶν γεγονότος μετα ὃ oe o 0. οὕτως οἷόν τε ἔσται ἄμεσα γεγονότα λαβεῖν, af : 

aoa: τῆς ἀποδείξεως χατὰ τὴν ἀχολουϑίαν τὴν προειρημένην ἔσονται. χαὶ 
| i rede i 3 

1 20 ἔσται ἣ ἀρχὴ ἀπὸ τοῦ ἐσχάτου νῦν γεγονότος. αὐτὸς δὲ περὶ μὲν τοῦ 
A R c [Ὁ] A [ΟἹ > ἄμεσα twa ληφϑήσεσθαι με ὑταῖον μὲν γεγονὸς πρῶτον δὲ 

λαμβάνειν οὐ διαβεβαιούμενος, ὅτι μέντοι ἔσται τι ὃ πρῶτον ληφϑήσεται, 
co Vv ~ > 

ὃ οὕτως μέσον ἔσται τῷ μηδὲν μηδέπω γεγονέναι μετ᾽ αὐτό, ὃ πρὸ τούτου 
>) ’ ~ ΄ , \ \ >] ~ , 

ἐλάμβανε, τοῦτο πάντως ἔσεσϑαι λέγων" τὸ yao τῷ νῦν ἐνεστῶτι πλησίον, 

τῷ 
γι ἘΠ ΡΒ coy LOGO TS a ae 40 υεῦ ὁ οὔϑεν γέγονε, πρῶτον χαὶ ἀρχὴ χαὶ ἄμεσον. 

p.95b25 “Opotws δὲ χαὶ ἐπὶ τοῦ ἔσται’ εἰ γὰρ ἀληϑὲς εἰπεῖν. 

« ἥν , > \ \ \ - ~ 35 ΄ \ 

ὡς ext τῶν γεγονότων εἶχε χατὰ τὸ μὴ εἶναι συνεχῆ ἀλλήλοις τὰ Ι f f 
. ~ > » ΄ 

γεγονότα ἀλλ εἶναι πάντων τῶν γεγονότων μεταξὺ χρόνον, ὃς ἐπ᾽ ἀπειρόν 
Dv @- τῇ ἐστι διαιρετός (συνεχὴς Yap), οὕτως τῶν ἐσομένων. οὐδὲ γὰρ τὰ 50 
ny 30 ἐσόμενα συνεγῇ ἀλλήλοις: ual γὰρ τὸ ἐσόμενον ἐν ἀτόμῳ, Os χαὶ τὸ ‘ eh | 1 rer 

>! 

γεγονός" γέγονε μὲν γὰρ ἐν χρόνῳ, παύεται δὲ τοῦ γεγονέναι χαὶ γεγονός 
‘ 

1 γὰρ ἀχολουϑίας Ua γίνεται corr. B 3 ἐγγύτερον Ua Arist: ἐγγυτέρω R 

5 οὕτω R: οὔ Ua immo λαμβάνοντι 6 67 Ua 7peR 8 αὐτῶν Ua: τῶν R 

10 post πάλιν add. δὲ R 11 οὖν seripsi: οἷον RUa an πάντως ἢ 12 τῷ prius 

Ua: τὸ R 13 χρόνον B: χρόνος RUa εἶναι διαιρετὸν scripsi: ἐστι διαιρετός RUa 

πάντα R 14 τι scripsi: τὰ B: om RUa 15 γέγονέ R γίνεσθαι scripsi: γίνεται 

libri 16 post λαβεῖν del. at ἀρχαὶ τῆς ἀποδείξεως 6 vs. 18. 19 illata B χρόνου R 

18 οὕτως seripsi: οὔτε RUa 22 ἜΤΟΣ B: λαμβάνεις RUa τι ὃ R: to Ua 

23 ὃ prius Ua: 7 R 24 ἀνελάμβανε BUa 25 οὐδὲν B 28 χρόνον LR: χρόνων 

Ua 29 ἐστι LR: ἔσται Ua οὕτω L: οὗτος R 31 γέγονε Ua: yivetat LR 

μὲν in ras. U 

Comment. Arist. XIII 3. Anon. in Anal. Post. 11, 37 
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5» ar > πὰ ‘ » w 

ἐστιν ἐν ἀτόμῳ. εἶναι δὴ (Ost) xat μεταξὺ τούτων χρόνον Ex ἄπειρον διαι- 10dv 

ρετόν. Get δὲ χαὶ ἐπὶ τῶν ἐσομένων χαὶ τῶν Ex’ ἐχείνων συλλογισμῶν ἀρχὴν 
λαυβάνειν dugoove προτάσεις: οὐ γάρ. εἰ πάντων τῶν ἐσομένων yoovos 

‘ Ἵ ‘ ῃ 

΄ »" ΜᾺ \ ~ > ΄ ΟὟ ΄ σ ΕῚ ~ , 
UETAQU, cipal χαὶ τῶν EDSOWEVWYV ἐσήμξνον τι, WOTEO οὐδὲ τῶν γξγόονότῶν 

Pe ee ee ἂν es ΄ =A 2 ee 

jy εἶπεν ἀντὶ τοῦ ᾿ἔσχατον τι [ ὁρίσαν τὰ ἐσόμενα Π0τ 

πρὸ αὖτο 52 ἐσόμενα. ἣ ἀρχὴ ἄμεσος ληπτέα 
5 Ἰεγονός. ἣ ἄμεσον ἀρχ 

ἀφ᾽ οὗ ἢ ἄνοδος ἐπὶ τὰ 
2 οἱ ~ ε , 3 ΄ - ἄχ λας - 

ἀντὶ τοῦ “πρότασίς τις χωρὶς μέσου, ἥτις ἀρχή ἐστι τοῦ συλλογισμοῦ᾽. 

δείχνυσι δὲ τὴν εἰρημένην ἀχολουϑίαν οὕτως ἔχουσαν χαὶ ἐπὶ τῶν ἔργων 

τε χαὶ πραγμάτων τῶν τε ἤδη ενομένων χαὶ τῶν ἐσομένων. 

@- 10 p. 95038 Επεὶ δὲ ὁρῶμεν ἐν tots γινομένοις χύχλῳ τινὰ γένεσιν 

D>} ‘ »Ὦ; AY sh Vv κ᾿ v 3 Seer, n \ Εἰπὼν τίνα μὲν τάξιν ἔχει τὸ αἴτιον ἐν τοῖς χυρίω: αἰτίοις, ἃ zat 10 ν 

΄ , ? , a) 5 - 5 -~ , μ᾿ Ie 3 , 

OWO{OVH εἰπε, τινα 2 EY τοις EV=ESTS γινομέξνοις, χαὶ ὀξιςας Ξπιμαρτυρου- 

> ~ nf ‘ \ ~ » 

usva τὰ δεδειγμένα χαὶ ἐπὶ τῶν ἔργων, ἐπεὶ zal τῶν ἔργων χαὶ τῶν γι- 

15 yuan ἐστί τ τινα (a) 3 χαὶ ἀντιστρέφει ὡς μὴ ey τῷ ὑστέρῳ Exesdar 
[2 >) , , 5 A ΄ 

πρώτῳ τὸ μετ᾽ αὐτό (χύχλῳ γὰρ 7, 
‘ 

γξνεσίς ἘΠ ee περὶ τούτων, τίνα δύναται ἀντιστρέφειν ὡς ἀλλήλων 
A >] 9 > ΄“ , , σ ar 7 

αἴτια γίνεσϑα', χαὶ ἐφ᾽ ὧν ἢ χύχλῳ γένεσις γίνεται. ὅτι δὲ τούτου αἴτιον 
Q 

τὸ én’ ἴσης αὐτὰ εἶναι χαὶ ἀντιστρέφειν, δείχνυσι" τὸ yap εἴπερ ἕποιντο Ib 
7 20 ἀλλήλοις τὸ μέσον χαὶ οἱ ἄχροι τὸ ἐπ᾽ ἴσης αὐτὰ εἶναι χαὶ ἀντιστρέ- 

φξιν δηλοῖ. ἐπὶ μὲν γὰρ τῆς οἰχίας χαὶ τῶν λίϑων οὐχ ἀντιστρέφει" οὐ 

γάρ, εἰ ἕπεται τῇ γΞνέσει tis οἰχίας ἢ τῶν λίϑων TEES ἤδη χαὶ τῇ 

τῶν λίϑων τρρασχευ ἢ 7, τῆς οἰχίας γένεσις. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐπὶ τῶν ὁμογόνων, ὡς 

ἔφη, αἰτίων: οὐ γάρ, εἰ ἢ τῆς γῆς ἀντίφραξις αἰτία τὴς ἐχλείψεως, ἤδη χαὶ ἢ 
ot 

to οι ἔχλειψις αἰτία τῆς ἀντιφράξεως τῆς γῆς. φησὶ δὲ γίνεσϑαι τὴν χύχλῳ ὃδεῖξιν 

χαὶ τὴν ἀντιστροφὴν τῶν αἰτιῶν, ἐφ᾽ ὧν ἕπονται ἀλλήλοις ot τρεῖς ὅροι τοῦ 20 

συλλογισμοῦ ἐπ᾽ ἴσης ὄντες ual ἄλλοτε ἄλλου μέσου τε χαὶ αἰτίου τιϑεμένου. 

1 ἐστιν seripsi: εἶναι libri εἶναι δὴ RUa: διὸ L δεῖ addidi post τούτων add. 

ἐστὶ ie 1.2 χρόνον---διαιρετόν scripsi: χρόνος---διαιρετός libri (pov ὃ in ras. Ὁ) 2 δὲ 

R: 6° Ua: οὖν L zat prius L: om. RUa ἐπὶ τῶν ἐπ᾽ ἐχείνων xat ἐπὶ τῶν 

rea L συλλογισμῶν L: συλλογισμοῦ RUa 4 post zat add. πάντων L 

5 ὁρίσαν τὰ ἐσόμενα scripsi: opisavta ἐσόμενον libri 6 ἡ (ante ἀρχὴ) libri ἡ ἀντὶ 

τοῦ R: αὐτοῦ Ua τις Ua: ἐστι R ἐστὶν ἀρχὴ Ua 9 ἤδη BL: εἴδη RUa 

post γενομένων add. te αὶ 10 γενομένοις R 13 γινομένοις scripsi: γίνεται RUa: 

om. L 14 post τὰ add. zat R καὶ alt..L: ἐπὶ RUa 14, 15 γινομένων LR: 

γενομένων Ua 15 twa L: gAka RUa ἃ addidi ἀντιστρέφοντα L μόνον 

LR: μόνω Ua 16 γεγονὸς LR: γένος Ua τῷ πρώτω L: τὸ πρῶτον B: to a RUa 

18 γίνεσϑαι LR: γίνεται Ua ἡ γένεσις χύχλω L γίνεται LR: γὰρ Ua τούτου 

seripsi: τούτων libri 19 εἴπερ Arist.: εἰπεῖν εἴπερ L: εἰπεῖν RUa 20 zat prius 

om. a αὐτὰ LR: αὐτοὺς Ua 22. 23 ἤδη ---παρασχευῇ LR: om. Ua 23 ἡ τῆς 

evan. L ἡ γένεσις τῆς οἰκίας Ua 24 ἔφην ἃ αἰτίων ex αἰτίου corr. 1. 

οὐδὲ γὰρ L αἰτία om. ἃ 25 δὲ om. R: οὖν L 26 τὸ αἴτιον ἢ: κατὰ τὸ 

αἴτιον, sed post τὴν L ἐφ᾽ ὧν Exov- evan. L ἀλλήλοις post 27 συλλογισμοῦ colloc. L 

27 ὄντες καὶ evan. L post ἄλλοτ᾽ del. ἐπ᾽ L! post μέσου del. doov L! τε om. L 
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wy a> v \ , Qs > ΄ A ΤΣ \ p. 9628 Ἔστι 6 ἔνια μὲν γινόμενα χαϑόλου’ ἀεί te γὰρ χαὶ ἐπὶ! 

παντὸς οὕτως ἣ ἔχει ἣ γίνεται. 

th > bye ~ x τς 2 > εἿ " 5 » 
Δείξας ἐπὶ τῶν γινομένων ἐφ᾽ ὦν μὲν. τὴν ἀχολουϑίαν ὑγιᾶ ἐχ τῶν 

ὑστέρων ἀρχομένην, ἐφ᾿ ὧν ὃὲ χαὶ ἀπὸ τῶν πρώτων, ὡς ἐπὶ τῶν χύχλῳ 

if 
ἐπεὶ γὰρ τὰ μὲν τῶν γινομένων χαϑόλου γίνεται, ὃ ἐξηγούμενος εἶπεν ἀεί 

TE YAP “At ἐπὶ παντὸς δὕτως ἢ ἔχειν «ἢ ylvetar ι(τοιοῦτον yap τὸ 

χαϑόλου),. τὰ δ᾽ ἀεὶ μὲν οὐ, ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ δέ (τοιαῦτα γὰρ τὰ πλεῖστα 
- ’ ‘ ~ 5" - 

τῶν γινομένων χατὰ ey ἐν μὲν τοῖς ἀναγχαίως γινομένοις ἀχολουδεῖ 

χαὶ τῷ πρώτῳ τὸ μετ᾽ αὐτό, οὐχέτι δὲ ἐν τοῖς ἐνδεχομένοις, ἀλλ᾽ ἐπὶ 

τούτων ἢ ἐχ τῶν ὑπερ ὑγιὴς ἀχολουϑία, ὥσπερ χαὶ ἐπὶ πάντων τῶν 
‘ ’ ΄ , >) ~ 

χατὰ τε χνὴν γινομένων. τῶν OF ἐνὸ ΓΕ ΧΟ ney συμπερασμάτων εν ται 

αἀποδείςεσιν ἀνάγχη χαὶ τὸ μέσον ἐνδεχόμενον εἶναι" εἰ γὰρ ἄμφω εἶεν χα- 
΄ ΄ ΄ see , \ ’ 

ϑόλου αἱ προτάσεις, τουτέστιν avayxatar, (ἀναάγχη) πάντως εἶναι χαὶ τὸ 
συμπέρασμα BS ὑπόχειται δ᾽ ἐνδεχόμενον εἶναι. ὡς 0 ἐπὶ τῶν 

"» \ A fr , > \ >s ° ) 5. 

ἄλλων ἄμεσοί τινές εἰσιν ἀρχαὶ συλλογιστιχαὶ [προτάσεις] (οὐ γὰρ οἷόν τ᾽ 31 

ἄπειρόν τινων τὰ μέσα λαυβαάνε δεν οὕτω χαὶ ἐπὶ τῶν ἐνδεχομένων τε 

χαὶ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἔσονταί τινες ἄμεσοι προτάσεις ἀρχὴν ἔχουσαι τὸ ὡς 

ἐπὶ τὸ πολὺ ἣ εἶναι 7 γίνεσϑαι. 

΄ 3. 0 - > QZ y Ne , ΣΉΝ, 
LVOUEYMY, τὴν ALTLAY τῶν Sanne) LAO ουϑήσεων ξοιῖχξ O14 τούτων λΛξγειν. 90 

3 

~ Ἐπ , o τ. ΓΔ 

p. 96220 Πῶς μὲν οὖν τὸ τί ἐστιν εἰς τοὺς ὅρους ἀποδίδοται. 40 

x , > ~ oO . , ~ “» > ΄ “5 , 

Τουτέστιν ἐν τοῖς ὅοηις λαμβάνεται tots ἐξ ὧν ὃ συλλογισμός" εἴρηχε 
‘ ao / “ » 3 ~ > _ 7 , ” > \ > 

(7%) art μξεσης ρος OLTOS EY ταις ATOGELCEDL λα βάνεται. Ἢ GvT τοῦ Els ἘΞ 
΄ ΚΗ ΄ - 

τοὺς ὁρισμούς" οἱ γὰρ ϑέσει διαφέροντες ὑρισμοὶ τῆς ἀποδείξεως χαὶ τὸ 

τί ἐστι τοῦ Τρ ατοε; τουτέστ He εἶναι τὸ πρᾶγυα λαμβάνουσι διὰ τοῦ 

(ov 

τιν 

25 τὴν αἰτίαν τῆς ὑπάρξεως αὐτοῦ λαμβανειν. 

πόκον ΄ 5) , - DS ΄ Ψ ~ “ ,, 
p.96221 Kat τίνα τρόπον ἀπόδειξις 7 δρισμὸς ἔστιν αὐτοῦ ἡ 45 

Vv Vv , 

οὐχ ἔστιν. εἴρηται πρότερον. 

“' « ἐκ - 3 . 7 Ὁ “ Cc 5 X ν , 5 , 

οὗ τί ἣν εἶναι δηλονότι δειχτιχόν, ὡς αὐτὸς εἰρηχε πρότερην. ἀπό- 
. . \ rg es ‘x o v ~ , 93 -΄ a 5 5 

ὄειξις μὲν γὰρ ἁπλῶς ὄδέδειχται OTL μὴ ἔστι TOD τί ἐστιν, ὅτι δ᾽ ἐν ἀπο- 

80 δείξει λαμβάνεται χαὶ δι᾿ ἀποδείξεως Ἰνωρίζεται. ἀλλὰ χαὶ Gorsuds αὐτοῦ 
΄ Ν x, 7 CAs a ~ , > >) v ~ >. 

ὃ μὲν λέγων ‘hoyos 6 δηλῶν τί σημαίνει τοὔνομα᾽ οὐχ ἔστι. τῶν δὲ 

2 ἣ prius Ua Arist.: om. R (BM) 3 0 U υὲν R: μήτε Ua ὃ γινομέν 

seripsi: γινομένην libri 6 τὰ pévom. αὶ γιγνομένων U 8 οὔ R: οὕτω Ua 

10 zai om. a τῷ. R: to Ua 12 δὴ Ua 13 post ἀνάγχη add. 67, R i | 1a | 
14 ἀνάγκη addidi 16 προτάσεις delevi 19 7 prius om. R 21 tovtés 

Ua: τοῦ R εἴρηκε] c. 11 p. 94420 sq. 24 λαμβάνουσι seripsi: λαμβάνει libri i Ρ 4 μ᾿ re 

25 αὐτῶν R 28 ws scripsi: zat libri εἴρηται Ua εἴρηκε] c. 8 p. 9381 sq. 

81 δὲ om. Ua 

37* 
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ἄλλων σημαινομένων τοῦ ὅρου χυριώτατα μὲν ἦν ὅρος “λόγος ὁ ϑέσει τῆς MOr 

ἀποδείξεως διαφέρων᾽- διὰ γὰρ τοῦ τὴν αἰτίαν “pei τῆς ὑπάρξεως 50 

τοῦ πράγματος χαὶ τὸ εἶναι τὸ πρᾶγμα ἐδείχνυξ πως. ἤδη OF χαὶ τὸ ὡς 

ἀρχὴ ἀποδείξεως χαὶ τὸ ὡς συμπέρασμα" xal γὰρ ταῦτα ὄὀρισμοί πως τοῦ 
: > 

τι ἫΝ εἰναι. on 

. , \ > p. 96222 Πῶς δὲ Get ϑηρεύειν ta ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορούμενα. | MOv 

Μέϑοδον ἡμῖν παραδίδωσι δι’ ἧς ϑηρεύειν τε καὶ εὑρίσχειν δυνη- 
" »7 ae) , ~ , , 5 

σόμεϑα τὸν Exton τῶν ζητουμένων ὁρισμόν, ἐπεὶ μὴ οἷόν τε δι᾽ ἀπο- o 

δείξεως αὐτὸν δειχνύναι. χαὶ ἐπεὶ ὁ ὁρισυὸς ἐχ τῶν ἐν τῷ τί ἐστι χα- 

10 τηγορουμένων, τουτέστι τῶν ἐν τῇ οὐσίᾳ, πῶς δυνησόμεϑα λαμβάνειν τὰ 

χρήσιμα πρὸς τοὺς ὁρισμοὺς τοὺς ἑχάστου, λέγει. τῶν δὴ ὑπαρχόν- 

των τισὶ τὰ μὲν τισὶ μόνοις ὑπάρχει, ὡς μονάδι ἢ ἀρχὴ χαὶ 
\ 

~ A 3 [4 C νι Ἁ ΕΞ - A vy. \ 5 / 

στιγμῃ TO ἀμέγεϑες, τὰ OF χαὶ τοῦτοις χαὶ ἄλλοις XAL ETL πλεον 

αι 

15 νει τὸ γένος τὸ ἐχείνου οὗ eet τὰ ἐν γε: τί ἐστι χατηγορούμενα 10 

λαβεῖν, τ τὰ δὲ χαὶ ἐπὶ τὰ ἀνομογενῇ ἐπεχτείνεται. οὐ γὰρ ὁμοίως ὑπάρ- 

jer [ἢ] τῷ ἀνθρώπῳ τὸ ζῷόν te χαὶ τὸ λευχόν. τῶν δὴ χαϑόλου χατη- 
i ϊ j i 

sate ὅσα ἐπὶ πλέον λεγόμενα τοῦ προχειμένου μὴ ἐπὶ πλέον τοῦ 

“ένους αὐτοῦ ἐπεχτείνεται, ταῦτα λαμβάνονται ὡς τῆς οὐσίας αὐτοῦ χαὶ τοῦ 
’ ‘ i 

20 τί ἦν εἶναι δηλωτιχά. τῶν yao ἐπὶ πλέον χατηγορουμένων τινὸς οὕτως 
Ν ‘ , 3 , \ ΄ 5 3 > Ἀ , , 

wy wsVTOe ἐχβαινόντων τὸ γένος, ἐν ᾧ ἔστιν, οὐ TO ἐπὶ πλέον χατηγορού- 
δ, * - - > σ 5.1. ἃ ἈΝΕ ἐν, Sh ~ e ΄ ἃς 

uevov εἴληπται, ἂν ληφϑῇ ταῦτα, ὧν ἕχαστον ἐπὶ πλέον μὲν τοῦ ὀριζο- 16 

μένου ἐστί, πάντα δὲ ὁμοῦ μόνῳ χαὶ παντὶ ὑπάρχει τῷ ὁριζομένῳ, ἐχεῖνα 
\ Ὑ ΄ 

υ 

4 ἂν , ΕῚ - 3 QT spp Ἃ ΄ x: >) ~ , 

τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ἐνδείξεται. xual ety ἄν ὁρισμὸς ὁ ex τῶν χαϑόλου τε 

25 “OL χοινῶν ἴδιόν τι ἀποτελῶν. 

».98182 Τὰ δὴ τοιαῦτα ληπτέον μέχρι τούτου, ἕως τοσαῦτα 
ληφϑῇ πρῶτον. 

Πρῶτον μὲν δείκνυσιν ὅτι ἐκ τῶν ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορουμένων 

συντιϑέμενος λόγος ἀναγχαίως ὑπάρχει τῷ ὑποχειμένῳ, δεύτερον δὲ ὅτι 

ὶ τ 80 χαὶ ὁρισμός ἐστιν αὐτοῦ. δεῖ δ᾽ ἀντὶ τοῦ τὰ χαϑόλου δ᾽ dvayxata γε- 

1 σημαινόμενον Ua τοῦ ὅρου transposui: post ὅρος colloc. RUa κυριώτατος Ua 

2 post αἰτίαν add. διαφέρειν χαὶ R λαμβάνει U 3 an elon? 4 τὸ om. Ua 

συμπεράσματος Ua πως om. ἢ 8 ὁρισμόν] 6 et op in ras. U οἴονται U 

9 δείχνυται U 11 ὅρους R δὲ R 12 ὑπαρχόντων Ua ἡ ἀρχὴ R: to 

ἀρχὴν καὶ τέλος Ua 13 τὸ ἀμέγεϑες scripsi: τοῦ μεγέϑους R: τὸ μέγεϑος Ua 

14 ἐπεχτείνεται] ἐπ᾿ in ras. U 15 οὗ B: οὐ RUa τὰ R: δὲ Ua 17 7 délevi 

τό te ζῶον Ua post λευχόν add. ἢ Ua 19 λαμβάνονται scripsi: λαμβάνοντες 

8 ὡς scripsi: ἃ R: πῶς Ua post οὐσίας add. εἰσὶν Ua 20 τινὸς scripsi: 

τινῶν libri 21 post γένος add. τὸ Ua οὐ libri éxt om. Ua 23 ἅμα Ua 

éxetvas Ua 27 ληφϑείη R (A B u) 28 (6)é% conicio 29 ὑπάρχων R 

29.30 χαὶ ὅτι ὁ (ὃ om. B) ὁρισμός R 80 τοῦ om. U ta, quod coniecerat Waitz 

Organ. II p. X, R: ταῦτα Ua δ᾽ om. R 
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, ς \ , \ 3 ~ ) ΄ ‘ »ν - ‘ > ~ ΄ - γράφϑαι “ta χαϑόλου γὰρ ἀναγκαῖα" ὡς γὰρ αἴτιον τοῦ τὰ ἐν τῷ τί!Π0ν 
ἐστι χατηγορούμενα ἀναγχαῖα εἶναι παρέϑετο τὸ ἀναγχαῖα εἶναι τὰ χαϑό- 
λου. τό τε γὰρ τὰ ἐν τῷ τί ἐστι χατηγχορούμενα χαϑόλου χατηγορεῖσϑαι, 30 
φανερὸν (ὃν) τῷ δεδεῖχϑαι διὰ τοῦ πρὸ τούτου βιβλίου, ὃ καὶ αὐτὸς εἶπε διὰ 

a 9) \ >. > » e ~ ~) ~ » Δ \ ἄγτὰν Vv > \ 5 τοῦ ἐπεὶ (δὲ) δεδήλωται ἡμῖν ἐν τοῖς ἄνω, [ὃ χαὶ αὐτὸ εἴρηται] δειχτιχὸν 
» v ~ ~ , ἂν ely τοῦ τὴν πρώτην πρότασιν εἶναι τὰ ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορούμενα 

΄ ) ~ [ΑἹ ν \ \ kes Va) ~ ΄ δ" Δ), [χαϑόλου] ἀναγχαῖα. (ὃ) εἴρηται μὲν χαὶ αὐτὸ ἐν τῷ πρώτῳ, χαὶ ἐν τούτῳ 
s\ \ 5 ’, » ΄σ ς ~ \ ‘ 4 \ > \ ‘ 4 O& πρὸ ὀλίγου εἴρηχεν οὕτως" ‘ τοῦτο γὰρ τὸ χαϑόλου, τὸ ἐπὶ παντὶ xal 

δ... 
> ? > , ~ det. εἴη δ᾽ ἂν ἐν πρώτῳ σχήματι συναγόμενον τὸ τὰ ἐν τῷ τί ἐστι χα- 

10 τηγορούμενα ἀναγχαῖα εἶναι διὰ μέσου τοῦ χαϑόλου. 80 

uo SY , a ΝΡ 

ρ. 9606 “τι δὲ οὐσία, éx τῶνδε δῆλον. 

᾿Επειδὴ μηδέπω αὕταρχες πρὸς τὸ εἶναι ὁρισμὸν τὸ ἐν τῷ τί ἐστι 
ual ἐξ ἀνάγχης χατηγορούμενον χαὶ εἶναι τοῦτο ἐχεῖνα, δείχνυσιν, ὅτι χαὶ 40 
οὐσία xal ὁρισμὸς ὃ εἰρημένος λόγος. εἰ γὰρ μή ἐστιν ὁρισμός, χατηγορεῖ- 

15 ται δ᾽ ἐν τῷ τί ἐστιν, εἴη dv γένος" τὸ γὰρ ἴδιον οὐχ ἐν τῷ τί ἐστιν, 
v ΄ Ce ΄ 5 ΄ wv ν > , ». Ἃ εἴ ye συμβεβηκός. ᾧ λόγῳ εἰ μέν τι ὄνομα εἴη ἐπιτεταγμένον, εἴη ἂν 

. / Ἀ , ry Οὐ " Vv a) > ’ . , 5 , ὠνομασμένον τὸ γένος" εἰ GE μὴ εἴη δι᾿ ὀνόματος δηλούμενον, ἀνώνυ- 
μον. ἔνια μὲν γὰρ γένη ἀνώνυμα ἐστι χαὶ διὰ λόγου δηλοῦται, ὡς τὸ 
ζῷ : ait ” ζῷ » & “ ΤΣ ἘῸΝ mae ΤῊΣ an > , NYA Moy TEGOY ἢ ζῷον πτηνῶν" ταῦτα γὰρ γένη μέν, GAN’ ἀνώνυμα. χαϑό- 

Ὁ ~ ~ ‘ 2 = 20 Aov γάρ, ὅταν γένος μετὰ διαφορῶν τινος χατηγορῆται ual μὴ 7 ὁρισμὸς 45 
αὐτοῦ, γένος αὐτοῦ γίνεται ὁ προειρημένος λόγος χαὶ ἐπὶ πλειόνων χατη- 

x Yopobuevos εἰδῶν χαὶ οὐ τῆς τριάδος μόνον: τὰ γὰρ γένη ἐπὶ πλέον τῶν 

οἰχείων εἰδῶν, εἰ χαὶ μὴ ἀεὶ ἐνεργείᾳ, χατά ye δύναμιν ἀεί, ἀλλὰ μὴν 
, ve ’ ἊΝ ~ 5 , , 5 , vw 

οὐδενὶ ὑπάργει ἄλλῳ τὰ προειρηυένα ἣ ταῖς ἀτόμοις τοιζσιν- οὐσία ἄρα n ηὺ i ὃ t t 

τῷ or a R Θ [Ὁ] Ὁ - 
oO oe) Ἔ On ¢ < (5 a «Ξϑὲ va) εἰ = Ry ov °o a . &: 

-- 
Q- 
το 

x R a R- Ἔ AS} O27 @ τ o- wy Ὡς ἘΣ ~ Ὁ ς x R a 
— - 

°o 
oO 
o, τ a R - «9. 

Ὅν, 

χατὰ τῶν ἀτόμων τῶν ὑπὸ τὸ εἶδος ust χατὰ πάντων αὐτῶν οὕτως ὡς 

ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορεῖται, ἡϑροισμένον ἐκ τῶν ἐπὶ πλέον ἐν τῷ τί ἐστι 40 
χατηγορουμένων τοῦ εἴδους, by ὃ τὰ ἄτομα, τοῦτο τοῦ εἴδους τοῦ χατὰ 
τῶν ἀτόμων ὁρισμός ἐστι. τῷ δὲ ὑποχείσϑω ἀντὶ τοῦ ᾿ χείσϑω χαὶ ὅμο- 

; 30 λογείσϑω᾽ χέχρηται" οὐ γὰρ ἀμφισβητεῖ κατ᾽ αὐτοῦ. 
᾿ Cad 

p. 9610 Et τοίνυν μηδενὶ ὑπάρχει ἄλλῳ. | 

cy ΄ 5 ΄ε > Δ ΄ \ RINE iw, Ss, a?d ae 

Yroypabas τὴν μέϑοδον τὴν ὁριστιχὴν ἐπὶ τῶν ἀτόμων εἰδῶν χαὶ 

2 τὸ om. R 2.8 τὰ χαϑόλου ἀναγχαῖα εἶναι Ua 4 ὃν addidi τῷ Ua: τὸ R 

πρὸ τούτου R: πρώτου Ua διὰ τοῦ mp. τ. βιβλ.}] c. 4 p. 15026 sq. 5 ἐπεὶ Ua 

Arist: om. R δὲ ex Arist. addidi ὃ--εἴρηται delevi αὐτὸς ἃ ante 

εἴρηται add. οὕτως Ua 6 immo τῆς πρώτης προτάσεως τοῦ 7 χαϑόλου delevi 

8 πρὸ ὀλίγου) p. 96215 11 τῶν ye R 15 δείχνυσιν seripsi: δειχνὺς libri 

16 ® R: tw a, in ras. U 18 μὲν om. Ua 20 διαφορῶν τινος scripsi: διαφόρων 

τινῶν RUa χατηγορεῖται ἃ εἴη R 21. 22 χατηγορουμένων Ua 23 εἰδῶν 

ἘΞ ΠΕΣ Ue 24 τέτρασιν pr. Β 27 ἡϑροισμένως R 28 ἐφ᾿ R 32 τὴν 

δὁριστιχὴν μέϑοδον L τῶν LR: om. Ua post ἀτόμων add. ἤγουν εἰδικωτάτων L 
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a v ‘ V> Dist nf. , a VC 3 ΄ 

δείξας ὁρισυὸν ὄντα παντὸς εἴδους ἀτόμου λόγον Os ἥϑροισται ἐχ τοιούτων. Ill 

ἃ ἂν τῷ τί ἐστι χατηγορεῖται χατὰ μόνων τῶν ὑπὸ τὸ εἶδος ἀτόμων, 
͵ 

yok πιστωσάμενος τὸ εἶναι τοῦ προχειμένου ὁρισμὸν τὸν εἰρημένον λόγον 
αν Po) S72 Tee Mee Syed) τ τ 

2% τοῦ χατὰ μόνων αὐτὸν χατηγορεῖσϑαι τῶν ἀτόμων τῶν OT ἐχεῖνο, νῦν oo 

> , ΄ ~ ~ ~ , 

δείχνυσιν ὅτι χαὶ ὃ τῶν γενῶν δρισμὸς ἀπὸ τῶν ὑπὸ τὸ γένος 
σι 

ε 

- ἐστι τῷ γένε: τὸ εἰ εὑρίσχεται. ἐπεὶ γὰρ Oprowol οὐ μόνον ato- οις EOTL το ἵξνξ' τη EtVat, cupt ETAL. ETE { ρ Opt ι ἱ 4 

\ S ἜΝ Ὁ - - > P ΄ - ~ 

ων εἰσὶν εἰδῶν ἀλλὰ χαὶ γενῶν, πῶς δυνησόμεϑα zat τοὺς τῶν γενῶν 
Β : x ε ΄ ᾿ re ~ ΄ 

δρισμούς, ὧν εἰσι γενῶν ὁρισμοί, εὑοίσχειν; τὰ ὃὲ αὐτὰ πρῶτα τε εἴδη 
> ΄ > 

χαὶ ἄτομα ἐχ παραλλήλου εἶπεν. 

Υ̓ a\ ao σ , , 

10 p. 96D 15 Χρὴ δὲ ὅταν ὅλον τι πραγματευηται τις. 

Ὅτι διὰ τῶν ὁρισαῶν τῶν ὑπὸ τὸ γένος Bey χαὶ ἀτόμων εἰδῶν 1d 

εὑρίσχομεν τὸν τοῦ γένους ὁρισμόν, πρῶτον μὲν τὸ γένος αὐτοῦ πὴ ΠΣ ες 

(ἔχει yuo γένος, εἴ ye ὀριστόν ἐστιν), ἔπειτα ὅσα χοινῶς ὑπάρχει ἐν τοῖς 

ὡρισμοῖς τῶν ἀτόμων αὐτοῦ εἰδῶν. ἃ γὰρ χοινὰ πάντων τῶν ὑπὸ τὸ γένος 

15 ἐστὶν εἰδῶν υμηδενὶ ἄλλῳ ὑπάρχοντα, ταῦτα συμπληροῖ τὸν τοῦ ae αὐτῶν 
> 

ὁρισμόν: ὡς yap ὃ υόνων (κοινὸν) τῶν ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορουμένων 
5 

-ὠ a cs. > ~ ΄ ΨΝ σ΄ 

τῶν ὑπὸ τὸ εἶδος ἀτήμων, τοῦτο ὁρισμὸς τοῦ εἴδους, οὕτω χαὶ ἃ μόνοις 20 
, 

ἢ τ eG τί ἢ} αὐτῶν 
ς - - A . 5) , ν᾿ (4 

πᾶσι τοῖς ὕὉπο τὸ γένος ατουοῖις ειῶξσιν ὉπαρῚὴ 

χατηγχορούμενα, ταῦτα τὴν οὐσίαν συμπληροῖ τὸ 

20 p.96b25 At δὲ διαιρέσεις at χατὰ τὰς διαφοράς. 

a) , , 5 ἼΡ' Ἃ A ~ > c Lied 3 = oa i¢ 

Εἰπών, τί ἐστιν ὁρισμὸς χαὶ πῶς οἷόν τε ὀρίζεσϑαι, ἐφεξῆς λέγει περὶ 

τῆς διαιρετιχῆς μεϑόδου, χαὶ δείχνυσιν αὐτῇ: τὸ χρήσιμον πρὸς τὴν εὕρεσιν 
πον ἢ ) “ τὸ ἃ Raya τὰ warlord = χαὶ χαῦ ΠΝ ; τοῦ Optou0d, πρὸς γὰρ τὸ AauBavew τὰ χαϑόλου te zat χαῦ αὑτὰ xaty- 

΄ > 5 la \ 2 

τορούμενα ἐπὶ πλέον, ἐξ ὧν ἀδροιζομένων τε χαὶ συντιϑεμένων 7 ἴδιος 
= 5 , ~ ΄ > ~ > \ ay ΑΝ hime ἐς ~ Ἁ N . 

25 οὐσία τοῦ προχειμένου δηλοῦται" Ex γὰρ τῆς διαιρέσεως τῆς χατὰ τὰς δια- 30 
, ‘ ~ > τὸ ey? ς - " 5 ~ ζρ δ 

φορᾶς τη} γένους, Ως τὶ ὁρίσασθαι ζητοῦμεν, TA Ἐν TW Tl εστι 

᾿ 

~ , ) a 

χατηγχορούμενα ληψόμεϑα τοῦ προχειμένου. χρήσιμοι δ᾽ at διαιρέσεις, et 
‘ ΘΝ Nie ͵ . ~ \ 50 se ΡῈ 5 - Ν , χαὶ υηδὲν δειχνύουσι συλλογιστιχῶς, πρὸς τὸ αϑροίζειν ἐξ αὐτῶν τὸ τί 

1 εἶναι L atoy.o scripsi: ἀτόμων libri λόγον ὃς LR: λόγων ὡς Ua 

3 ὁρισμοῦ ΓΕ 4 vovwy LR: μόνον Ua αὐτῶν LR: αὐτὸ a ante χατηγο- 

petsvar add. ov Ua: om. LR ἐχεῖνα LR 5 ὅτι LR: om. Ua ἐν---Ο γένει 

om. L 6 τὸ (τῶ U) εἶναι tm γένει Ua 6.7 εἰσὶν ἀτόμων εἰδῶν ἤγουν εἰδικωτάτων, 

ἀλλὰ χαὶ τῶν τούτων γενῶν L 8 ὁρισμοί om. L ye L: to Arist. εἴδη LUa: 

t R Arist. 12 τὸ γένος αὐτοῦ LR: iny. ord. Ua 13 ὑπάρχουσιν LR 14 post 

γένος add. ἄτουιόν Ua: om. LR 15 ἐστὶ post εἰδῶν colloc. L: εἰσὶν R ὑπάρχοντα 

L: ὑπάρχει RUa ταῦτα om. LR αὐτῶν ex ἀετῶν corr. L} 16 μόνον LUa 

κοινὸν addidi ἐν τῷ τί ἐστι κατηγορουμένων post 17 ἀτόμων colloc., alt. τῶν om. L 

17 post τοῦτο add. 6 L μόνοις L: μόνως RUa 18 πᾶσι om. L 18.19 χα- 

τηγορούμενα αὐτῶν L 23 te om. LR αὑτὸ 1, 25 τὰς L: om. RUa 

26 οὗ τὸ εἶδος, om. τι L 27 immo δὴ 
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\ 5» ‘ A ¢ Ld ~ ‘ Ύ , la ok 

ἐστι χαὶ TOV ὁρισμόν" τοῦτο γὰρ εἶπε τὸ συλλογίζεσϑαι. χρήσιμοι delle 

χαὶ πρὸς τὴν τάξιν τῶν ἐν τοῖς ὁρισμοῖς λαμβανομένων xsl πρὸς τὸ 

μηδὲν παραλιπεῖν. 35 

a7 >? \ V @& \ » led 

> 
_p. 96032 Et yap ἅπαν ἐκ δύο ἐστὶ xat ἕν τι τὸ 

5 Τουτέστιν εἰ χατὰ τὴν διαίρεσιν ἅπαν τὸ ἐχ τῆς διαιρέσεως λαμβανό- 
usvov χαὶ συντιϑέμενον τῷ διῃρημένῳ ἕν τι γίνεται χαὶ γένος τοῦ μετ᾽ 

αὐτὸ χαὶ ἐκ τούτου τοῦ γινομένου ἐχ τῆς συνϑέσεως ἢ διαίρεσις γίνεται, 

δγλον ὡς ἀεὶ ἢ δευτέρα διαίρεσις εἰς ἐλάττω ἔσται χαὶ οὐχ ἔσται πρῶτον 
τὸ ἐπ᾽ ἔλαττον ὃν τοῦ ἐπὶ πλέον ὄντος ἐν τῇ συνϑέσει τῶν εἰλημμένων. 40 

10 mea » + ΄ 

Φι.οι 

~ \ > A ~ 

ἢ ὃ ἢ διαφορὰ xa αὑτὴν λαμβανομένη οὐ δοχεῖ ἐν τῷ τί ἐστι xaty- Ὁ 

Jat, διὰ τοῦτο συντιϑεμένην αὐτὴν τῷ τεμνομένῳ ἕν τι εἶπε γίνεσϑαι 

χαὶ οὕτως ὡς ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορεῖσϑαι τῷ ἕν τοῦτο γίνεσϑαι γένος τοῦ 

wet αὐτὸ xat πάλιν διαιρεῖσϑαι. διὸ χρήσιμος ἢ διαίρεσις τὴν τάξιν ταύτην 

δειχνῦσα᾽ ἀεὶ γὰρ τὸ διαιρούμενον τοῦ Ex τῆς διαιρέσεως γινομένου πρῶτον 
15 ληφϑήσεται. 

Ἃ a 7 , " ’ - Ν 

Ρ. 9634 Ἢ 6 τι δήποτέ ἐστι τὸ ἕν γινόμενον, ἀναγχαῖον διελό- 45 

μενον αἰτεῖσϑαι. ἔτι πρὸς τὸ μηδὲν παραλιπεῖν τῶν ἐν τῷ τί ἐστιν. 

\ «ὦ τῷ , ~ 2 , ~ \ , 

᾿Αντὶ τοῦ ἀνάγχη πρῶτον διελόμενον αἰτεῖσϑαι xat Tonge ἐχ 
τῆς διαιρέσεως τὸ ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορούμενον τοῦ προχειμένου᾽ " τὸ γὰρ 

20 μὴ δι᾿ ἀποδείξεως λαμβάνειν αἰτεῖσϑαι λέγει. 

ν.96086 Ὅταν γὰρ τὸ πρῶτον ληφϑῇ γένος. 

Δείξας, ὅτι πρὸς τὴν τάξιν τῶν ἐν τῷ ὁρισμῷ λαμβανομένων ἐχάστου 

χρήσιμος ἣ διαίρεσις, χαὶ πρὸς τὸ υηδέν φησι παραλειφϑῆναι τῶν ὀφει- 

λόντων ἐν τῷ ὁρισμῷ παραληφϑηναί ts χαὶ τεϑῆναι χρήσιμον εἶναι τὴν 

25 διαίρεσιν. χατὰ γὰρ τὰς οἰχείας χαὶ προσεχεῖς ἐχάστῳ yéver διαφορὰς (εἶν 

τίνεται ἢ διαίρεσις, οὐδὲν παραλειφϑήσεται" οἰχεῖαι δὲ χαὶ προσεχεῖς τῷ III 
. 

διαιρουμένῳ γένει διαφοραὶ εἰς ἃς πᾶν τὸ ὑπὸ τὸ διαιρούμενον γένος 

1 συλλογίζεσθαι BUa Arist.: συλλογίσασθαι LR χρήσιμον R 2 ὅροις LR 

παραλαμβανομένων L ὃ παραλιπεῖν LR Arist.: παραλείπειν Ua (Ὁ) ὃ τῆς om. L 

6 ὄν L 8 ὅτι L ἔσται alt. LR: ἐστι Ua 11 αὐτῶ L εἶπε 

om. LR 12 χαὶ om. L ὡς BL: om. RUa τῷ alt. L: τὸ RUa 

ἕν τοῦτο LR: ἐν τούτω Ua yévos LR: γένους Ua 14 δειχνῦσα LR: δειχνύουσα 

Ua 16 τὸ ἐγγινόμενον Ua 17 post aitetsdar add. τουτέστι to ἐκ διαιρέσεως 

ὁριζόμενον χαὶ ὡς Ev γινόμενον, ἀναγχαῖον αἰτεῖσϑαι to ἐν ἀρχῇ λαμβάνοντας ἕν ἔχαστον 

ἐχείνων ὡς ὁμολογούμενον, ἔτι χτὰ. om L 22 τὴν ἐν--λαμβανομένην R 28 παρα- 
λειφϑῆναι corr. 1,1: παραληφϑῆναι RUa, pr. L 25 ef addidi 26 ἡ διαίρεσις L: 

τῇ διαιρέσει RUa post οὐδέν add. φησί L παραλειφηήσεται L: παραληφϑήσεται 

RUa 27 ὑπὸ τὸ διαιρούμενον BL: ὑποδιαιρούμενουν RUA 
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ἐμπίπτει. εἰ yap μὴ al προσεχεῖς αὐτῷ λαμβάνοιντο διαφοραί, πολλὰ ἂν Illy 
παραλείποιτο. ἔδειξε δέ, τίνες οἰκεῖαι ual προσεχεῖς διαφοραὶ χαὶ τίνες οὐχ 
οἰχεῖαι, δι᾿ ἃς χαὶ παραλείπεταί τινα, διὰ τοῦ παραδείγματος. 

~ > ΄ 7 \ > > 

εἰς ἣν πᾶς ἰχϑύς., οὕτω μὲν οὖν βαδίζοντι got « 

p. 9112 “Ομοίως δὲ χαὶ τῶν ἄλλων ἑχάστου, χαὶ τῶν ἔξω γενῶν 5 
= ε ΄ » > a ~ Na , 

5 xat τῶν Om αὐτό, οἷον ὄρνιϑος. εἰς ἣν πᾶς ane χαὶ ἰχϑύ 
5 ἰὸ 

$5 

évat ὅτι 
> Te 

οὐδὲν παραλέ λειπται. 

“pe (Rigas ms) me, ‘i ΄ See ~ , τ Ω 
SM YEvy Ἢ τὰ sia aa χα' XOLVOTEHA αὑτοῦ TOV Cwon, ου EWvy- 

10 εἴη ἂν τὰ ὑπὸ τὰς ἄλλας nas ορίο ας. 4 τῶν ἔξω χαὶ τῶν by αὗτά 10 

ἀντὶ τοῦ “τῶν μὴ ὑπαλλήλων ὄντων ἀλλὰ χεχωρισμένων᾽" τοιαῦτα γὰρ ἥ τε 

ὄρνις χαὶ ὁ ἰχϑύς. 

) ny Wee aN >i \ λ PLANS Aya ~ \ \ 297 

p. 9725 Αλλως δὲ xat παραλιπεῖν ἀναγχαῖον χαὶ wy εἰδέναι. 

2) ~) 

Εἴτε παραλέλειπται εἴτε μή. 7 “οὐδ᾽ ὁρίζεσθαι δύναται οὐδ᾽ ἔχειν 
δ ΄ Ἁ ~ > 

15 THY χατὰ TOV ὁρισμὸν γνῶσιν΄. 

p. 9726 Οὐδὲν δὲ det τὸν Gore νον χαὶ διαιρούμενον. όμε 

Σπευσίππου ταύτην τὴν δόξαν Eve 
ἀδύνατόν ἐστί τι τῶν ὄντων μὴ nants τὰ 

πιϑανότητά τινα εἰσφέρειν, τίϑησιν αὐτήν. ἔστι γὰρ 6 λόγος ὁ τοῦτο 

20 οἰόμενος δειχνύνα! τοιοῦτος" Get τὸν ὁριζόμενόν τι etd 

διαφέροντα αὐτοῦ πάντα ὙΠου οὗ μὲν γὰρ μὴ διαφέρε: τι, τούτῳ 20 
Ξ ἘΝ 

πῶ ἐστιν, οὗ δὲ διαφέρει, ἕτερον. τὸν δὴ ὁριζόμενόν τι ὡς δια- 

ἰδέναι αὐτοῦ τὰς διαφορὰς αἷς τῶν ἄλλων ὑπ 

uy γὰρ εἰδώς τις τοῦτο χαὶ τὸ ταὐτὸν ἕτερον χαὶ τὸ ἕτερον ταὐτὸν tr 
39) 3 > 

000 ἀποδώσει τὴν οἰχείαν τινὸς οὐσίαν" ἂν γὰρ οὕτω τ σι a @ A g o ς 

= 
Tay o2 

> 

τύχῃ, οὐδὲν χωλύει τὸν ἀποδιδόμενον λόγον xotvoy εἶναι χαὶ ἄλλων τινῶν. 

ἀλλὰ μὴν ἀδύνατον τὴν πρός τινα διαφορᾶν τινος εἰδέναι μὴ εἰδότα χἀχεῖνα 
> , a ~ wv ΄ / 

ὧν τὸ προχείμενον διαφέρει. δεῖ ἄρα mavta εἰδέναι tov ὁριζόμενόν τι, 25 
bdo χαὶ γὰρ zat τοῦτο (ὃ) ὁρίζεται ὁ ὁριζόμενος (πῶς γὰρ av αὐτὸ ὁρίσαιτο :) 

1 at L: om. RUa post λαμβάνοιντο add. καὶ L 2 παραλίποιντο R 5 ὑφ᾽ 

αὑτό Ua (D) 5. 6 EEE R (D): nés—dras Ua: ἅπας--- ἅπας Arist. 7 mapa- 

λέλειπται B Arist.: παραλείπεται RUa 8 οὗ om. R 10 an ὑπ᾽ αὐτά χαὶ---αὑτά 

om. L 11 τῶν L: χαὶ RUa post χεχωρισμένων add. zat μὴ ὑπαλλήλων Ua 

Ua 14 fort. Er τί 7 om. R οὐδ᾽ ὁρίζεσθαι R: οὐ διορίζεσθαι Ua 

unos δύνασθαι ὁρίζεσϑαι L 15 τὸν ὁρισμὸν LR: τῶν ὁρισμῶν Ua 16 δὲ om. U 

(5 ΒΊΡΟΣ spr τὴ 11 σπεύσιππος R: ὦ supra ος scr. U ἄδηλον R 

17.18 ἀδύνατόν ἐστιν opicactat Ua 19 εἰσφέρειν om. Ua 21 μὲν Ua: μοι R 

22 δὲ ὁριζόμενόν a: διοριζόμενόν U 23 tas αὐτοῦ R 25 οὗτος (ante 6’) R 

28 ὡς Ua 29 χαὶ alt. om. Ua τοῦτο ὃ Scripsi: τούτω RUa 



ANONYMI IN 

χαὶ τἄλλα πάντα ὧν ὡς ἕτει 

οὗτος μηδ᾽ ἀνάγχη τὸν δριζόμενόν 

Ρ. 91111 [lp@tov 

v 

Οὐχ εἴ 

τινος οὐ XAT 

ἀλλήλοις διαφέρει ἀλλήλων) χαὶ οὐχ ὑγιὲς ἁπλῶς τὸ τὰ 

ἐπεὶ χαὶ χατὰ τὰ 

10 οὐ διὰ τοῦτο ἕτερα 
id 

χαὶ ἢ οὐσία ἕτερα. 

- 

p.97a14 E 

"Ott μὴ πᾶντα ἀναγχαῖον 

τῇ προσχρώμενον 
\ 

χατὰ - 
ν 15 χείμενα 

ἐμπίπτειν τὸ ὑπὸ τ 
, 9) > \ 

γνώριμον δ᾽ ἡ χαὶ 
Ὁ“ , \ ΄ 

οι ς ἢ ποσὰ χαὶ τινὰ 
Oo 

εἰδέναι, πόσα 
ΝΥ > > 

λογιχός, ἀλλ 

χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων 
5 \ > , ΄ 

εις TA ἀντιχειμενα γινομξνὴν 

(τοιαῦτα δέ ἐστι 

τῷ οι 

es 

30 WETHCD. 

p. 97821 

Τοῦτο οὐχ ἀργῶς 

8. οὐ τὰ Ua: ὄντα αὶ 

addidi 15 πάντα a 

19. 20 λογιχὸν Ua 

25 εἰσὶ R 

colloc. R 

Yd . Ld ied 

τί τινος διαφέρει, Ete 

ἕτερα εἶναι, ἀλλὰ δεῖ προσχεῖσϑαι τὸ χατ᾽ οὐσίαν. 

eras εἰδοποιὸν δια 

σ 

(Ta OTAY 

χαὶ τίνα 

ἐχ τοῦ ε 

τὰ ἄτομα εἴδη), δῆλον ὡς ὁρισμὸν ἐχ 

τοὺ 

ἐδ στο Re ᾿ πᾶν ζῷον 7 λογιχὸν 

᾿Ανάγχη 

9 χαὶ om. Ua 

20 τὸ εἶναι λογιχόν deleverim 

26 τὰ δ᾽ ἅπερ πίπτειν U 
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σ σ΄ μ᾿ ‘ \ 

ἕτερον Ov αὐτὸ ὁρίζεται. ὅτι 68 μὴ ὑγιὴς ὁ λόγος Illy 

ἦν τι πάντα τὰ ὄντα εἰδέναι einen 

μὲν οὖν τοῦτο ψεῦδος. 

3Q\ > pov τοῦτο εὐϑὺς éxe 

πᾶσαν SMe, ἕτερον (πολλὰ 

΄ Ἁ \ σ΄ Α 

νου" τὸ γὰρ ἕτερόν 

γὰρ ὁμοειδῆ ὄντα 
μι 4 oh Wy yd 

διαφέροντα ἀλλή- 

τὰ γὰρ χατ᾽ 
la 

ἀφέροντα ἕτερα, οὐ τὰ χαϑ’ ἡντιναοῦν" 

ὁμοειδέσιν, GAR συμβεβηχότα μυρίαι διαφοραὶ ἐν τοῖς 

ἀλλήλων (ret γὰρ ἕτερα ἀλλήλων), χαὶ of λόγοι αὐτῶν 

, \ 5 ’ \ id ~ 

λάβῃ τὰ ἀντιχείμενα xal ἑξῆς. 

ΝΖ 

εἰδέναι τὸν ὁριζόμενόν τι χαὶ διαιρούμενον 
πα)" ng i) a -4els > ~ ὃ ΄ \ διαιρετικῇ. ὅταν yap λάβῃ ἐν τῇ διαιρέσει τὰ ἂντι- 

ἃς διαφοράς, λάβῃ δ᾽ οὕτως τὰ ἀντιχείμενα ὡς πᾶν 
x L4 A ns Fs Lf 3} ἔξει ~ re x ΠῚ μ Ξ he 

Ὁ γένος TO διῃρημένον ἐν τῷ ἑτέρῳ τῶν ἀντιδιῃρημένων, 

τὸ ζητούμενον ἐν ποτέρῳ, τοῦτο λήψεται, χἂν μὴ γνω- ries εν π a a ies un yyw 

ἐστὶ τὰ ὑπὸ τὰς ἀντιδι πες διαφοράς" οὐ γὰρ ἐχ τοῦ 

ὰ (λογιχὰ χαὶ ἐστι, γνώριμον ὅτι ὃ ἄνϑρωπος το 

> 
ι στὶ τὸ εἶναι saa 

ap 
ἰς 

δέναι ἐν τίνι τὸν αὐτὸν τρόπον 

οὕτω προϊὼν χατὰ τὴν διαίρεσιν τὴν 
> 

ταῦ ὌΧ: ὧν υηχέτι ξ 

διαφορῶν" av 1 

ἔλϑῃ ε στὶ διαφορά 

js σ συνϑέσεως 
> \ 

5 τῷ 
——N en , Ἂς ΩΡ, Ψ 5» ‘ ,ὔ , 

tO See wuae? SGEL Οὐχ ELOWS τινὰ XAL TOOK 

Ay Ὁ ΄ a > 

τὴν οιαιρεσιν, ἂν qT avtt- 

3 εἰδένα! πάντα τὰ τῶν ζῴων 1m γνώριμον γίνετα 
σι ) 55" 

ἢ Ghoyov’, GAR ἐκ τοῦ εἰδέναι ὅτι μηδέν 

γὰρ ἅπαν ἐν ϑατέρῳ. 

προσέϑηχε: δύναται γὰρ ἄμεσος ἢ διαίρεσις 
i iy ‘ i 

τὰ om. U 

19 λογικὰ καὶ τὰ addidi 

χατὰ om. R 

16 τὸ primum R: τὰ Ua 

23 ὁρισμὸς a 

29 7 prius om. B 

30 

40 

50 

10 εἰ--- ἀλλήλων 

24 ἔλαβε τὸ R 

92 μὲν post δύναται 
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to or 

30 

1 οὐχ R 9 ἐπ 

yeyovévat μὴ οἰχείχα ὃὲ τῷ προκειμένῳ γένει" τὸ yap ὁλόπτερον χαὶ σχι- 
, = Di Nr SS Ὥ ΄ ἐπε ἊΝ ἮΝ Di 10 ~ ’ ὃ 

ζόπτερον εἰ χαὶ ἄμεσα ἐπὶ ζῴου πτηνοῦ, ἀλλ᾽ οὐχέτι τῷ ζῴῳ | συντεϑέντα 112r 
Νὴ ΄ ~ ΄ - x ~ > 

πάντα τὰ ζῷα περιλήψεται τῷ μὴ ζῴου οἰχεῖα εἶναι. 

5 int 

p.97223 Εἰς δὲ τὸ κατασκευάζειν ὅρον διὰ τῶν διαιρέσεων χαὶ 

τὰ ἑξῆς. 

X\ 

Εἰπὼν ὅτι χρήσιμος ἢ διαιρετιχὴ μέ i πρὸς τὴν τῶν Oprstudy 10 usd 
’ ΓΝ ἣν ‘ ‘ A , ~ s ‘ , 

ἀπόδοσιν, εἰ χαὶ μὴ πρὸς συλλογισμόν, νῦν λέγει τίνα χρὴ παραλαμβάνειν 

ν ε χαὶ φυλάττειν τὸν Bovdduevov διὰ τῶ soll sewy χατασχευάζειν τ 

ὁρισμόν. χατασχευάζειν δὲ ὅρον εἶπεν οὐ τὸ ἀποδειχνύναι: οὐδὲ γὰρ 

ἔστιν ἀποδεῖξαι ὅρον" οὐδὲ γὰρ πᾶν, εἴ τι χατασχευάζεται, τοῦτο χαὶ ἀπο- 

δείχνυται. χατασχευάσαι οὖν τὸ εὑρεῖν te χαὶ συνϑεῖναι χαὶ ἀποδοῦναι 

εἶπε. τὸ δὲ διὰ τῶν διαιρέσεων προσέϑηχεν" εἰσὶ yap τινες ἀποδεδο- 

μένοι ὅροι οὐχ ἐχ διαιρέσεως, ὡς οἱ τῶν πρώτων γενῶν" οὐ γὰρ οἷόν τε 16 

τοὺς τούτων λύγους ἐχ διαιρέσεως ἀποδοῦναι, εἴ Ye χαὶ αὐτοὶ ὅροι. τριῶν 

δέ, φησί, δεῖ στοχαξεσθαι τοὺς διὰ τῆς διαιρέσεως χατασχευάζονταάς τε 
» σ 

χαὶ ἀποδιδόντας τοὺς ὅρους, πρῶτον μὲν τοῦ λαβεῖν τὰ χατηγορούμενα 

ἐν τῷ τί ἐστι" ταῦτα δέ ἐστι τό τ φοραί" δεύτερον τῆς γένος χαὶ αἱ δια 
»ν @ 

τούτων τάξεως, τί πρῶτον χαὶ τί δεύτερον, τρίτον ὅτι πάντα ταῦτα Ἔ 

συντεϑέντα ὁρισμός ἐστι τοῦ προχειμένου χαὶ οὔτε ἐνδεῖ τι οὔτε περιττεύει. 

p.97235 “Ὅτι δὲ πάντα ταῦτα, φανερόν. 20 

‘ 5 "Ott πάντα ταῦτα, τὰ εἰλημμένα τε οὕτως ὡς ἐν τῷ τί ἐστι χατη- 
id 

Ἰορεῖσϑαι χαὶ τεταγμένα οὕτως ὡς τὰ πρῶτα τοῖς μετὰ ταῦτα Exesdar, 

δρισμός ἐστι τοῦ προχειμένου. 

p.97237 Tod δὲ τελευταίου μηχέτι εἶναι διαφορᾶν. 

5 , 

Τὸ μὲν πρῶτον δηϑὲν ἁρμόζει ἐπὶ μόνων τῶν ἀτόμων 
) => 

{ap οὐχέτι Grae φοραῖς ρθε: ἀδιάφορ oe γὰρ κατ εἰὸῦΞ-Ὗὀ Te ὃ 
΄ Ὁ 5 . ~ δ΄ ~ ἜΣ χλλ ᾿ 

ρηϑὲν χοινότερόν ἐστιν ῥ οὗ γὰρ αόνον επι τῶν ἀτόμων εἰν dou. OSEt AAAG 

\ ~ ΄ - > b] 3 
χαὶ ἐπὶ τῶν ὁριστῶν γενῶν. εἰ γὰρ χαὶ ὅτι μάλιστα ety τις τῶν εἰλημ- 

΄ , , > A 4 ΄ x5 .42 Lr x 

μένων χαι συντεϑειυένων τῷ πρώτῳ Yevet tagona OLALPETLXT, αλλ Ovy, ἂν 30 

e ἊΝ ΄ ΄ 

ἢ ὃ βουλόμεϑα ὁρίσασθαι χαὶ ὁ ἀποδεὸ ἘΣ 
, , 7 ~ ve 5) 

ομένος λόγος ταὐτὸν τῷ εἴδε:, οὐχέτι 

διελοῦμεν. 

‘ 
tom. R ὁ εἶναι om. Ua 7 προτυλλογισμὸν B νῦν om. R 

7.8 παραφυλάττειν---λαμβάνειν Ua 9 οὐ τὸ ἀποδειχνύναι εἶπεν Ua 10 πάντως sive 

6 τι conicio 11 δοῦναι R 16 πρῶτον μὲν R: ἃ μὲν U: ἅμα a 17 δύο Ua 

18 συντεθέντα B: συντιϑέντα RUa 19 t om. R 20 δὲ πάντα R (Ὁ n), πάντα post 

ταῦτα colloc. U: 6 ἅπαντα a Arist. 21 ὡς om. a 21.22 χατηγορούμενα Ua 
299 immo pet αὐτὰ 29 συντεϑειμένων scripsi: συντιϑεμένων libri 30 ἦν Ua 



ANONYMI IN ANALYT. POST. 1118 (Arist. ρ. 979. 7. 24] 587 

p.97b2 Ἢ yap γένος ἣ διαφορὰ ἂν εἴη. 112" 

"Ot οὐδέτερον τούτων λείπει τῷ πάντα χατὰ τὴν συνέχειαν τῆς τῶν 80 
ΣΝ - , ~ ~ γενῶν διαιρέσεως εἰλῆφϑαι. τό te yap πρῶτον γένος ἦν, zat τοῦτο μετὰ 

- . ~ , , ~ ~ τῶν διαφορῶν συλλαμβανόμενον μέχρι τὴς τελευταίας ἐποίει γένη" δεῖ γὰρ 
5 τὸ διαιρούμενον ee ὡς γένος" διὸ γένος wey οὐ λείπει. ἀλλὰ μὴν 

οὐδὲ διαφορὰ τις πᾶσαι γὰρ χατὰ τάξιν εἰσὶν εἰν υμέναι ὡς μηδεμίαν 
ι « 3 ΓΝ ΑἹ Ἁ , Q~ ἡμᾶς ΠΕ ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ὑστέρα τις ὀφείλουσα προστεϑῆναι 

’ - 5 " Ὃ » Aa 5 A ) ἣν ‘ 4 ia a παρεῖται" οὐ γὰρ ἄν ETL Ἣν TAUVTOY “AT εἰδος TH TE ὁριστὸν χαὶ ὁ ὅρος, 40 
> ν , Ὁ , ἊΣ 3 > nn ΄ " Δ» , , ~ et εἐλειπέ τις διαφορά, GAN ἣν dv ὁ ἀποδεδομένος λόγος γένους τινὸς τοῦ 

ῃ 
10 δριστοῦ, οὐκ αὐτοῦ τούτου ὃ ὁριζόμεϑα. τὸ γένος δὲ τοῦ οἰχείου εἴδους 

ἕτερον χαὶ διαφέρον τῷ εἴδει" ὧν γὰρ διαφέροντες of δρισμοί, ταῦτα τῷ 
ve σ΄ ν ἌΣ Pe ire >. ) τὰ ec > Qs ’ 

εἴδει ἕτερα" ἔχειτο δ᾽ ἡυῖν μηδὲν χατ᾽ εἶδος ὁ ἀποδεδομένος λόγος διαοέρειν 
τοῦ ὃ δριζόμεϑα. 

ρ. 9707 Ζητεῖν δὲ δεῖ ἐπιβλέποντα. 

> 
a“ ΝΣ ὙΦ χη, \ ΄ \ ~ > ~ Q7> \ »_ s/h \ > 

1d Εἰπὼν οιὰ μεσοὺ πεοι τὴς OLALPETLAY|S υαξϑοδου “ZU Ὀεξιίξὰς TO AT 
5» ~ Ἁ Ἁ ΄ Ἁ , 3 ΄ ‘ ΄ 5 id 

αὐτὺς προς TOUS ορίσμοὺυς χρησιμὴν STAVELSL προς τὰ πρότερον ξειρημξνα 
Η 

ἣν δὲ ὅτι ἐκ τοῦ ὁρισμοῦ τῶν ὑπὸ τὸ γένος ἀτόμων εἰ δῶν δεῖ τὸν τοῦ [19 
γένους ὁρισμὸν λαμβάνειν: εἶπε γὰρ “τοῖς γὰρ συντιϑεμένοις dx τῶν ἀτό- 
μων τὰ συμβαίνοντα ἐχ τῶν ὁρισμῶν ἔσται δῆλα, ̓ς, ἐχείνοις γὰρ συνάπτει 

20 ταῦτα χαὶ δείχνυσι πῶς τῷ προειρημένῳ τρόπῳ χρώμενοι apes τοὺς τῶν 
χοινῶν ὁρισμοὺς χαὶ τὰ γενῶν μὲν φαντασίαν ἔχοντα οὐκ ὄντα δὲ Ὑένη 
Ἰνωρίζειν οἷοί τ᾽ ἐσόμεϑα. ἔστι yap τινα, ἃ διὰ τὸ χοινοῦ τινος ὀνόματος 
τετυχηχέναι δηχεῖ εἶναι ὁμογενῇ ὄντα ὁμώνυμα, ὥσπερ τὸ ὃν χοινὸν 5 
μὲν ὄνομα, οὐχέτι δὲ χαὶ πρᾶγμα ὁμοίως χαὶ τὸ ἀγαϑόν. οὐ δεῖ δὴ ὡς 

25 Ἰξνης τι τούτων τὸν ὁριζόμενον λαμβάνειν. ὅπως οὖν τοῦτο δυνησόμεϑα 
φυλάσσεσϑαι, διὰ τούτων διδάσχει, χαὶ πῶς εὑρήσομεν τὸν τῶν γενῶν ὅὄρι- 

Ὁ a ; 
σμὸν ἀπὸ τῶν εἰδῶν. ὃ χαὶ ἐν τοῖς ἐπάνω φϑάνει cloyxévare χάτωϑεν γὰρ 

, ε lad ~ ΄ - 
ἀρχομένη ἢ εὕρεσις τῶν ὁρισμῶν, χαϑὰ ὑπογράφει. 

Ys atl a7 Yo a7 ἋἋ » ~ , 

p.97b24 Ki ὃὲ μηδέν, εἴδη δύο ἂν εἴη τῆς υεγαλοψυχίας. 10 

~ a b) ΄ vy ‘ Ἃ ‘ ΄ 

30 Τοῦτο ELTSV οὐχ Ws E197; yévous λαμβάνων (οὕτως {2p αν X24 ἢ 

. Ὕ ν 5 , 

μεγαλοψυχία γένος ἣν εἴδη ἔχουσα Gdn), GAN ὅτι δμιώνυμος ἢ μεγαλοψυχία. 

2 τῷ R: τὸ Ua 4 ἐποίει Ua: χαὶ ποιεῖ R: ποιεῖ B γένει ἃ 5 ὡς γένος 

διαιρεῖσϑαι Ua 6 post χατὰ add. τὴν Ua 8 παρείαται Ua ἂν om. R 

τό om. Ua 9 ἀποδεδομένος scripsi cf. vs. 12: ἀποδιδόμενος RUa post ef add. 

ἔτι Ua ἔλιπέ Β γένη RK 12 ἀποδιδόμενος Ua 16 ἐπάνεισιν ἐπὶ Ua 

18 εἶπε] p. 96521 20 χρώμενοι seripsi: χρώμενος Ua: χγρώμεϑα R 21 τὰ] γὰρ B 

φαντασίας ἔχοντες R 22 τὸ om. Ua 24 οὐ Ua: οὐδὲ R 67, om. B 29 τοῦτο 

Ua: τούτω αὶ δυνησώμεϑαϊ!α 26 τὸν om. R 27 ἐν τοῖς ἐπάνω] p. 96> 15 sq. 
ζ Ἂς id a μ᾽ ve T TF ve “ . . Ὕ Δ ν 

-28 fort. (ἦν) ἡ 20 δύο ἂν εἴδη Ua: δύο εἴδη ἄν Arist. 91 ἦν om. R ἀλλ᾽ ἔστιν R 
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p.97b26 Αἰεὶ δ᾽ ἐστὶ πᾶς ὅρος καϑόλου. 12ν 

᾿Αφορίσας, ὅσα παραχολουϑεῖ τοῖς δρισμοῖς, χαὶ ὧν δεῖ στοχάζεσϑαι 16 

τοὺς δριζομένους λέγει. 

p.97b28 Διὸ δεῖ ἀπὸ τῶν χαὺ. Exacta ἐπὶ τὰ xadodrov peta- 

5 _ βαίνειν. 

\ + Σ 5 x \ τὴ Vv » ΄ x 

Kat ἔχαστα λέγει οὐ τὸ τὶ χαὶ τὸ ὄντως ἄτομον (μαχόμενα γὰρ 

ἂν λέγοι τοῖς προειρημένοις) ἀλλὰ τὸ ἄτομον εἶδος" τοῦτο γὰρ ἐν τοῖς 

δριστοῖς τὸ xa’ ἕχαστον" Ἵ mt? δριστὸν xat xa’ ἔχαστον, οὐχ ἁπλῶς. 
ὃ χαὶ αὐτὸς ἐδήλωσε ὃ διὰ τοῦ εἰπεῖν ἣ ἐν τοῖς ἀδιαφόροις" τὰ γὰρ μηχέτι 20 

10 εἰς εἴδη διαιρούμενα ἀδιάφορα ee τὰς χυρίως διαφοράς. ῥᾷον δ᾽ δρίσα- 
” ts > ~ ~ ΄ 

ota: τὸ ἄτομον εἶδος, ὅτι ᾿ xa) GY τοῦτο χατηγορεῖται φανερώτερα εἰσι 
- me \ > ΡΥ 

τῶν εἰδῶν ὧν τὸ γένος χατηγορεῖται. ἀπὸ δὲ τῆς τῶν ὑποχειμένων χοι- 

νότητος χαὶ ταυτότητος ἐδείχϑη ἀϑροιζόμενος ὃ δρισμὸς τῶν χατηγορου- 
μένων. εἰ δὴ γνωριμώτεροι οἱ τῶν εἰδῶν ὁρισμοὶ ἣ οἱ τῶν ἐν ἀπὸ τῶν 

(oN μετ pane ἐπὶ τὸν τῶν γενῶν ὁρισμὸν xa? ὃν εἴρηται τρόπον, 2% 

οὐχ ἄνωϑεν διαιρουμένους ἀλλὰ χάτωϑεν συντιϑέντας. 

΄ 

p.97b29 Καὶ γὰρ αἱ ὁμωνυμίαι λανθάνουσι μᾶλλον. 

Γ᾿ ἂν > ~ 3 , in ΄ ΄ 

ᾧ 74 φανερώτερα εἶναι τὰ τοῖς ἀτόμοις εἴδεσιν ὑποχείμενα ῥαδία 
~ ΄ - G ~ c 

Ἰνωσϑῆναι ἢ χατὰ ταῦτα δμωνυμία. εἰ τοίνυν δεῖ μὲν δριζομένους φυλάτ- 
Ν e 4 >) 5 , a) 3 ~ Van τ a A ~ wv 

20 τεσϑαι tas ces εὐφυλαχτότεραι GO ἐν τοῖς εἴδεσι, χαὶ διὰ τοῦτο apa 

ἀπὸ τῶν εἰδῶν χρὴ τὴν ἀρχὴν τῶν ὁρισμῶν ποιεῖσϑαι. 

p.97b31 “ὥσπερ δὲ ἐν ταῖς ἀποδείξεσι. 80 

igs ἀποδείξεσι πάντως προηγεῖται τὸ συλλογίσα- 

ἰπόδειξιν ἀσυλλόγιστον εἶναι), οὕτω χαὶ ἐν τοῖς δρι- ota: (οὐ γὰρ οἷόν τε ὁ 
- ὮΝ π- Ay ν = 

25 σμοῖς δεῖ εἶναι th σαφές" od γάρ ἐστιν δρισμὸς ὁ μὴ σαφὴς λόγος, εἴ γε 8 

ἐπαγγέλλεται ὃ ὁρισμὸς γνώριμον ποιῆσαι τὸ ζητούμενον. 

1 ἀεὶ Β (n) 4 τὰ] τῶν U 6 χαϑέχαστον U τὸ alt. om. R ὄντως Scripsi: 

οὕτως Ua: οὗτος R atovoy U μαχόμεθα R 7 héyn Ua 8 χαϑέχαστα 

utroque loco Kk post zai add. to R 9 ἀδιαφόροις Arist.: διαφόροις RUa (u, pr. B) 

10 post χυρίως add. λεγομένας Ua post δὲ add. φησὶν L ΤΠ Ὁ εἰσι L: 

ταῦτα RUa 12 ante ὧν add. δι᾿ LR 13 xal ταυτότητος om. a 6 BL: 
om. RUa 14 ef δὴ LR: ἤδη Ua ot prius post εἰδῶν colloc. L ot alt. om. 

LR 16 διαιρούμενος Ua 19 xat’ αὐτὰ R 22 δὲ R Arist.: te Ua (d) 

26 6 om. R τῶ ζητουμένω, post quod. add. τί ἐστι Ua 
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p.97b35 Kat οὕτως ἐπὶ τὸ χοινὸν βαδίζειν. 159» 

πειρᾶσϑαι ὁμωνύμου τινὸς ὁρισμὸν ἀποδιδόναι. ἐπὶ τού- 

τοις λέγει πρὸς σαφήνειαν συντελεῖν χαὶ τὸ διὰ χυρίων ὀνομάτων τοὺς Gpr- 40 

σμοὺς ἀποδιδόναι καὶ μὴ χρῆσϑαι τ τ: oe τροπιχοῖς ὀνόμασιν" 

ρ αἴτια τὰ τοιαῦτα ἐπὶ πλείονα ἐφαρμόζεσϑαι δυνάμενα. δια- 
λέγεσϑαι δέ φησι τὸ διαλεχτιχῶς ὁμιλεῖν. 

p- 9821 Πρὸς δὲ τὸ ἔχειν τὰ προβλήματα. 

[Παραδίδωσιν ἡμῖν διὰ τούτων μέϑοδον Gv ἧς εὐπορεῖν δυνησόμεϑα εἰς 

τὸ λέγειν τὰ προβλήματα. λέγειν δὲ προβλήματα ἐστι τό τε συντι- 

10 ϑέναι αὐτὰ δύνασϑαι χαὶ προβάλλειν χαὶ τὸ τὰς αἰτίας αὐτῶν ἀποδιδόναι, 

ἐφ᾽ οὗ καὶ νῦν τῷ λέγειν αὐτὸς χέχρηται, ἐπὶ yap τοῦ λέγειν τὰς αἰτίας 

τῶν ζητουμένων, ὡς χαὶ προϊὼν δηλώσει: λέγει γὰρ προβλήματα ἐν οἷς 

ζητεῖται τὸ διὰ τί [ἢ] δι’ οὐ παραδίδωσι τρόπου. + 7 ὃ ἅμα ἀμφότερα 50 

δειχνύμενα, χαὶ ἢ εὕρεσις τῶν προβλημάτων χαὶ ἢ εὕρεσις τῆς αἰτίας. 

15 ἔστι δ᾽ αὐτῷ πολλὰ βιβλία τοιούτων προβλημάτων. πῶς οὖν εὐπορήσομεν 

τοῦ τὴν αἰτίαν ἐν τοῖς προβαλλομένοις ἀποδιδόναι, ὑπογράφει" οὐ γὰρ περὶ 
ε 

δρισμῶν ἐστιν ἃ λέγει νῦν, ὡς ὠήϑησαν τινες. 

~ \ > > l4 

p. 98213 Νῦν μὲν οὖν χατὰ τὰ παραδεδομένα χοινὰ ὀνόματα. 
σ 

Φησὶ μὴ μόνον ἐπὶ τῶν χοινὸν χαὶ ἕν τι ἐχόντων ὄνομα χατηγορού- 1181 
20 μενον χρήσιμον εἶναι τὴν προειρημένην pees πρὸς τὴν τῆς ἐν τοῖς ὃ 

a ΄ sats > lan 3 ‘ ’ 3) v \ Qa \ 3 

προβλήμασιν αἰτίας ἀπόδοσιν, ἀλλὰ χαὶ ἐφ’ ὧν οὐκ ἔστι μὲν ἕν χαὶ ταὐ- 
» , 5 , . 

τὸν TO χοινόν, “AT conte 68 τὴν ταυτότητα ἔχει. τὰ γὰρ διαφέροντα 

χαὶ ἐν διαφέρουσιν ὄντα ὅταν τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν ἔχῃ, πάντα τὰ ἐν οἷς 

ἐστι χοινά πως χαὶ αὐτὰ γίνεται, οὐχ ἁπλῶς ἀλλὰ χατὰ ἀναλογίαν. οὐδὲ 

25 γὰρ χοινὸν ἕν ἐπὶ τῶν ἐχόντων σήπιον χαὶ ὀστοῦν χαὶ ἄχανϑαν, 
ὥσπερ ἐπὶ τῶν χέρατα ἐχόντων ἕν ἣν τὸ χερασφόρον, ἀλλ᾽ ἀναλογίᾳ τὸ 10 

ἕν ἐπ᾿ αὐτῶν λαμβάνεται: ὃν γὰρ λόγον ἔχει τὸ ὀστοῦν ἐν τοῖς τῶν ζῴων 

ὑπόποσι, τοῦτον ἐν usv ἰχϑύσιν ἄχανϑα, ἐν δὲ σηπίαις τὸ σήπιον: ἕχα- 

στον γὰρ αὐτῶν ἐν ἑχάστῳ τῶν ἐν οἷς ἐστιν ἔρεισμα τί ἐστι. 

ΠΝ τ » \ ΄ 5) \ ~ » \ 4 

80 p. 98224 Τὰ δ᾽ αὐτὰ προβλήματα ἐστι τὰ μὲν τῷ τὸ αῦτο μέσον 
» 

EVEL. 

~ ‘ ἂν ‘ ΄ a Ἃ ᾿ Ν Ψ \ » Α [4 >] , 

[Ποῖα TA AVUtTA π οβλήματα, OTL Ἢ WY TO ALTO ALTLOV χαὶ μεσὴν EOTL, 

4.5 ἀποδιδόναι--- τοιαῦτα om. R 6 διαλεχτιχῶς Βα: διαλεχτιχῶν ἢ 9.10 αὐτὰ 

συντιϑέναι Ua 11 αὐτὸς τὸ λέγειν Ua 15 7 prius delevi ἢ 6 «th. depravata 

esse intellexit Waitz Organ. II p. X 15 εὐπορήσομεν BUa: ἀπορήσομεν R 19 χοινὸν 

seripsi: χοινῶν libri 23 ἔχει B 24 οὐδὲ scripsi: οὐδὲν libri 25 ἕν ἐπὶ R: 

ἐπὶ U: ἐστι a σήπιον ex Arist. scripsi itemque vs. 28: σηπίειον R: σηπηίων U: 

σηπήιον a ἄχανϑα RU 26 ἐνῆν libri 28 σηπία Ua σηπίειον R: σηπήϊιον 

Ua 29 τῶν Ua: τοῖς R ἔρισμα Ua 30 προβλήματί U τῷ om. ἃ (d Μὴ 

τὰ αὐτὰ Ua 32 ἣ ὅτι αὶ zat BUa: om. R 
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χαὶ τοῦτο ἢ τῷ γένει μόνῳ ταὐτόν ἐσ ς 

-. Lé > τὶ a X ν [κα Ἀ 

ταῦτον ἔστιν, δ MY TO ALTLOV UTO 

τοῦ ἑτέρου αἴτιον ὑπὸ τὸ 
A a A , SS) 

χατὰ ἀναλογίαν. OLA TOLDTWY OF 

a or ὄντα ἀλλήλοις 
als Cc 

δύνασϑαι 
5 ΄ A 

ὕλης ἐρωτᾶσϑαι, ὡς πρὸς 
- wes ΄ ΄ Se 

ἔχειν καὶ περὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως λέγειν. 

σατο τὴν συναγωγὴν τῶν 
, 

ξινοιξ ~ 

10 voy διδάσχει τίνι χρινοῦμεν 
να 

τξλὴς 

λέγει δὴ διχῶς ταὐτὰ εἶναι ἀλλήλοις" 
> σ 

OLOY OTL πα ἄντα ἂν τιπερίσι τασις. 

βλημάτων χοινὸν μέσον ἢ τοῦ ϑερμοῦ 
. 

vos μᾶλλον πέττομεν; διὰ 

πηγαὶ τοῦ ee 
iY 

τοῦ ϑερυοῦ ἀντιπερίστασις, ὃ 
Ὑ 
ΘᾺ 
— διὰ τὸ τὸν αὐτὸν μέσην ἔχειν τῶ 

\ ak 

TOO τοῦ τὸν ὀξύτερον εἰπξὶν 

- - 
ιν c προβλήματα γίνεται" τῶν τὸ αὖ 

ἢ : τῷ 
εἴδει 

\ Ν᾽) 5 Ld 4 > Vv 

pt ὁ αιτιοῦ χα Ov σα ce 
Sc p. 98235 [] 

= Sy περὶ τοῦ συνυπά 
Pe ‘ bf AN 

WEY οντῶν OVT4, τῶν OF 

τῶν γινομένων 
> 

ALY τοιαύτην περὶ αὐτοῦ τούτου" i 
\ , σ J 

υξέσος ὄρος ἐστιν 
- ~ 2) , \ A 

TOU μέσου πασὰα ἀναγχη χαι 

\ A \ 

χαὶ TO TG 

30 | 

9 ’ 

αἰτιατόν, 

ὡς χαὶ τοῦ 
\ wv τ 

τὸ αἰτῶν Sty 

ὃ. τὸ om. R 4 τούτων Ua: ὧν R 

ἐχείνην χαὶ conicio 

posui: om. R 8 τῆς 

μὲν B: om. R 10 τὸ ταυτὸν R 

post αλλήλοις B τῷ R Arist.: to Ua 

vs. 13.16 R εἰ delevit Waitz 1. e.: 

18 τοῦτο νῦν εἰπεῖν Ua 

τὰ αὐτά Ua 20 οὐ μὴν R: 

"1 c. 12 p. gon 10 = 

feel τοιαύτην add. 7 

δείξει R 

λέγειν Ua: a 

συναγωγῆς a 

MM 

74 R 

πρὸς αὐτὸν τὰ SC 

Tres 
ἐπε 

τούτου BLU: 

29 πλὴν If 31 λύσις L: 

΄ A) > ~ m A 

προβλήματα μὴ δοχεῖ διὰ 

ἕν αὐτῶν εὐποηρήσαντας 

΄ ’ 

ὁμοίων 

τίνα ὅμοια ἀλλήλοις 

χαϑεύδηντες 

ὥνος eee πάντων γὰρ 

χαὶ μέσος 

ὧν αὐτῶν 

ρύπον, “at 

\ ν 

τὰ αἴτια 

γινόμενα 

4 » »» ‘ ‘ ~ ΄ “ a v 

ἐν ἀποδείξει" ἀλλὰ μὴν χαὶ τοῦτο ὡμολόγηται, ὅτι ὄντος 

τὸ συμπέρασμα 

συυμπέρασωσ, 

οὐχέτι δὲ zat Ua 

24 τῶν δὲ LUa: 

om. Ra 

ἀπορία RUa 

Π 15.16 (Arist. p. 98424. 35] 

τιν 7 χαὶ τῷ γένει xat τῷ εἴδει [180 
ν ΄ τὸ ἕτερον αἴτιόν ἐστι, τουτέστι τὸ 20 

τοῦ ἑτέρου αἴτιόν ἐστι. τίϑησι δ᾽ ἑξῆς χαὶ 
γνωσόμεϑα 

ἐπὶ 

διδάσχει ἡμᾶς, πῶς 

τὸ διαφόρου 
> ’ὔ’ 

αἰτίας 

χαὶ Θεόφραστος δὲ ἐπραγματεύ- 

τῆς 

προβλημάτων. ἀλλ᾽ ἐχεῖνος μὲν 2 
5 
Ξ 
. στὶ τῶν προβλημάτων" 

9 OLOUTWMY πρη- 

\ 

οἷον διὰ τί χειμῶ- . ἀντιπερίστασις, 

πυχνὸν ἀναπνέημεν; διὰ τί αἱ 

τούτων αἴτιον τὸ αὐτό, ἢ 
2 
ὅρως ἐστί. χαὶ τούτων πάλιν τῶν 30 

ry 

v 

ὄντων ὑποδιαίρεσιν ποιεῖταί τινα 

) ὃν χαὶ αὐτὸν τὰ αὐτὰ ἀλλήλοις 

ὺ 
Vv ΄ A , , 4 

αἴτιόν χαὶ μέσον ἐχόντων τὰ 
Ws ‘ 

ELOEL, τὰ 

LOV ἀπορήσειεν ἄν 

τοῖς αἰτιατοῖς 
{E) 
Ξγονότ τῶν 

, 

VEVOHYOT ἹΞῚ νὴ τα, 

ν ~ 

τὰ αιτιὰ. νὺν 

> 
χεῖται wat δέδειχται ὅτι τὸ αἴτιον 

45 

> σ oy. ~ 522 
ELVaL, WOT οντῆς τοῦ αἰτιοῦ 

ἀναγχαῖον εἶναι. τούτου χει- 
> ~ ΡΝ σ 

QALTLATOD OYTOS, περ 

ἔστι 

τὸ συυ- 
fal τῷ ΄ ΄ ἣν 

αι, O Ἣν μέσον. Ἢ λύσις 

om. Ua 5 μὴ om. R δοχῇ Ua 

aai, quod post δὲ colloc. Ua, trans- 

ἀλλ᾽ —9 προβληυάτων om. Ua 

δὲ R post εἶναι add. προβλήματα Ua: 

12 παντὶ R 

17 

αὐτὸς 

23 

τὰ δὲ τῶν κα 

ἀντιπαράστασις itemque 
- 
5 ootwy R 

20 et 21 

τὰ αἰτιατὰ τοῖς αἰτίοις L 

τῶν αὐτῶν Ua: καὶ 

ripsi: τὰ Ua: om. Ἢ 

26 τινὰ om. L 

27 post ἐν add. τῇ L 
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ὅτι, εἰ μὲν μὴ συνυπάρχει τῷ αἰτιατῷ ὄντι 
v. wv ν > ~ ‘ 5 > ~ v 

αἴτιον, ἄλλο ἄν αὐτοῦ χαὶ οὐχ ἐχεῖνο αἴτιον 

or 6: 6 

μὲν αἴτιον ποτὲ 

~ > x ΄ - ΄ Ss , 

τοῦ εἶναι τὸ αἴτιον Gt ὃ τοῦτό ἐστιν εἰ 

ἔσται, χαὶ ἔσται τὸ αὐτὸ ποτὲ 

ν 

αἴτια 

σελήνην 

10 χαὶ ἥ τοῦ 

yap ἐν w 
-) > > ee / , ° 

γουσα οὐ δι αἰτιοὺ γινεται OTL | Ry συν 
~ x. , re v x“ ᾽ 

τῆς ἐχλείψεως, διότι δέ, οὐ. ὥστε οὐ δι 
ea » 9.) 53. ἢ 
ἀπόδειξις OL αἰτίου. 

(Arist. p. 98435 

v 
ΒΕ 

, > 
L5G Ww EUvVal τὴ 

Sue 
αἰτιοῦυ 

»16) 591 

τὸ τεϑὲν αὐτοῦ χαὶ Ayobéey 113r 
ν - 

Ἢ" δεῖ γὰρ ὄντος τοῦ αἰτια- 
΄ δ πὰ a 2S υνυπάρχοι, χύχλῳ ἣ δεῖξις 50 

ὃὲ αἰτιατόν. 

χρόνῳ 
αἴτιον 6Wwoho χεῖται 

" 

ΤῊ οὐχ αἴτιον 118" 
Ψ ; , 

a eee τοῦ διὰ τί 
3 

ιὰ τοῦ αἰτίου TOD ὅτι, δῆλον ὅτι ἢ ἑτέρα δεῖξις ἢ τὸ αἴτιον 

ἔσῳ ἐστὶν ἢ γῆ, οἷδε διὰ 

ἀλλήλων ἀποδείχνυνται" ἢ γὰρ 

19 Ταῦτα εἰπὼν χαὶ λύσας τὴν δοχοῦσαν ἐπιφέρεσϑαι ἀπορίαν χειμένου ὃ 

τοῦ συνυπάρχειν τῷ αἰτιατῷ τὸ αἴτιον, ἔδειξεν ἐξ ἑτοίμου εἰληφέναι τὸ 
λαβεῖν ἔπεσϑαι μὲν τῷ αἰτίῳ τὸ αἰτιατόν, εἰ δὲ μὴ χαὶ τῷ αἰτιατῷ 

ἔποιτο καὶ συνυπάρχοι τὸ αἴτιον, ἄλλο ἔσεσθαι αὐτοῦ αἴτιον χαὶ μὴ τὸ 

χείμενον (τῷ) τό τε αἰτιατὸν χαὶ τὸ συμπέρασμα ἐπὶ μέσῳ τινὶ χαὶ gen 
20 πάντως εἶναι. ὃ οὖν ἐδύνατο ἐπενεχϑῆναι τῇ δείξει ἐχείνῃ, τοῦτο ποτε; 

pet χαὶ πειρᾶται λέγειν 7 ἐνδέχεται ἑνὸς πλείω αἴτια εἶναι; ἄν γὰρ 

ἐνδέχηται τοῦτο, ἐξ ἀνάγχης ἀντιστρέφει τῷ αἰτιατῷ τὸ αἴτιον ᾧ τε- 10 

ϑέντι εἴπετο. πάντως μὲν γὰρ αἰτίῳ τινὶ ἀντιστρέφει τὸ αἰτιατόν, οὐ μὴν 

πάντως τῷδε δι᾿ οὔ ἐδείχϑη, εἰ οἷόν τε τοῦ αὐτοῦ πλείω αἴτια εἶναι. 

25 Exdotp μὲν γὰρ τῶν αἰτίων μέσῳ ληφϑέντι ἐξ ἀνάγκης ἀχολουϑήσει τὸ 

συμπέρασμα tS χαὶ τὸ αἰτιατόν, οὐ μήν, εἰ τὸ συμπέρασμα χαὶ τὸ αἰτια- 

τόν ἐστιν, ἐξ ἀνάγχης ἤδη χαὶ τόδε τὸ αἴτιον ἔσται, τῷ δύνασϑαι χαὶ 

ἄλλη αἴτιον εἶναι αὐτοῦ, εἴ γε πλείω τοῦ αὐτοῦ αἴ [ἀπορήσας δὲ μή- 

1 an συνυπάρχοιξ οἵ. vs. ὃ τῶ LRU: to a 2 ταὐτοῦ LR ἐχεῖνο L: éxetvou 

R: ἐχείνω Ua post αἴτιον alt. add. av L dei—3 ἐστιν om. L 2.3 altia- 

τοῦ BLUa: αἰτίου R ὃ διὸ LUa: διὰ καὶ συνυπάργει L ὃ δὴ, om. μὴ U 

6 ἀλλήλων LR Arist.: ἀλλήλοις Ua 7 ἐστιν αἴτιον LR: inv. ord. Ua zat εἰ LR 

9 τὴν γῆν εἶναι pr. 1. L Arist. τὸ δ᾽ OL εἶναι τὴν γῆν alt. 1. LR: τὴν γῆν εἶναι 

Ua Arist. 10 τὸ Ua Arist.: τοῦ LR καὶ ei—l1 τοῦ ὅτι om. L ἡ post 
αἰτίου colloc. a 11 ἡ primum Arist.: εἰ RUa (ἃ Rice., pr. AB) αἴτιον LUa 

étepov R 12 διὰ tod αἰτίου ἃ 13 διὰ τί LR 

Ua 16 tod om. LR étoty.ov om. in lac. L 

om. L αἰτίω Ua: αἰτιατῶ LR τὸ attioy L 

μηδὲ L 18 συνυπάρχοι LR: συνυπάρχει Ua 

ἐπὶ LR: ἐπὰν Ua 20 οὖν L: om. RUa 24 

25 μέσον Ua 26 τὸ primum om. R 

τόδε add. xai Ua τῷ Ua: τὸ R 

εἶναι seclusi οἵ, p. 592, 10O—13 δὲ om. R 

αὐτῷ LR 

τῷδε Scripsi: 

26.27 οὐ---αἰτιατόν R: om. Ua 

28 post εἶναι add. 

ἀποδείχνυνται LR: ἀπεδείχνυντο 

11 λαβεῖν deleverim μὲν 

μὴν (post δὲ) B zat RUa: 

19 tw addidi 

τόδε LRUa: τότε 

27 post 

τοῦ R ἀπορήσας — p. 592, 3 
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~ γν Ss. ~ "» - 5 Ὑ τ cr ΄ ~ δ 

ποτ ἄρα ἐνδέχεται τοῦ αὐτου πλείω αἴτια εἶναι, ἑξῆς τίϑησι πῶς δυνα- 118ν 

τὸν τὸ αὐτὸ χατὰ διαφόρους αἰτίας ὑπάρχειν πλείοσι, διὰ τούτου δειχνὺς 1 

yok συνιστὰς ὅτι τοῦ αὐτοῦ πλείω αἴτια οἷόν τε λέγειν εἶναι. 

Δ 

p. 98b19 Εἰ οὖν ἢ μὲν διὰ τοῦ αἰτίου ἀπόδειξις τοῦ διὰ τί. 

ΜΕῚ Α , a) ce a ἘΠᾺ τα ‘ id 3 , γ» v ‘ 

5 Εἰ τὸ μέν, δι’ οὗτινος τὸ εἶναι χαὶ ἢ οὐσία γνωρίζεται, αἰτιον, τὸ 20 

δὲ wy οὕτως ἔχον οὖχ αἴτιον. τούτων δὲ τὸ Εν ἕτερον διὰ τοῦ ἑτέρου 

a Pan ἡχέτι δὲ val ἀγάπαὶλ Δ Δ ΜΞ th ere) ͵ 

ινωρίζεται, οὐχέτι δὲ χαὶ ἀνάπαλιν, οὐχ ay ὡς αἴτια ἀλλήλων εἶεν ἀντιστρέ- 

φοντα. 

Dp. 9gb23"H ἐνδέχεται ἑνὸς πλείω αἴτια εἶναι; 

> ΄ ΄ πὸ, αν 3 = ΄ ν τ ᾿ ΄ 

10 Anopysas μήποτε ἐνδέχεται τοῦ αὕτου πλείω αἴτια εἶνα!, δηλονότι 

χατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον τοῦ αἰτίου, τίϑησι πῶς δύναται τὸ αὐτὸ χατὰ 
’΄ 

πλείους αἰτίας ὑπάρχειν πλείοσι, διὰ τούτου δειχνὺς καὶ συνιστὰς ὅτι τοῦ 80 

αὐτοῦ πλείω αἴτια οἷόν τε λέγειν εἶναι" εἰ γὰρ τοῦ τὸ αὐτὸ πλείοσιν ὑπά Ke 
σ 

πλείους αἰτίαι εἰσί, χαὶ τοῦ αὐτοῦ πλείω αἴτια οἷόν te εἶναι. χαὶ ὅτι μὴ 

1b τῷ αὐτῷ τὸ αὐτὸ διὰ πλειόνων αἴτιον ὑπάρχειν οἷόν τε. δείχνυσι. λαμ- 
‘ ‘ 2 μ \ 

΄ 
; >. 5» >) ,ὔ ἌΣ αν, σ JN δεν Ώ ΄ 5 , 5 

βάνει dé εἰς τ iv ἀναίρεσιν αὐτοῦ ὅτι det τὸ πρόβλημα χαϑόλου ἐστίν" οὐ 

Ἰὰρ τοῦ τῷδε ὑπάρχειν τι ἢ αἰτία ἐν τοῖς προβλήυασι ζητεῖται ἀλλὰ τοῦ 

τοῖσὸς χαϑόλου ὑπάρχειν χαὶ οἷόν τε ὑπάρχειν. ὃ γὰρ τὴν αἰτίαν ζητῶν 

τοῦ τὸ ζῷον, χαϑὸ ζῷόν ἐστιν, ὑπάρχειν τισὶ χοινήν τινα αἰτίαν ζητεῖ, 86 
Ω 2 ~ ? CN ee id EA a Nr \ ΤΙΝ v= ‘ > Vv. 

20 xa ἣν πᾶσιν, οἷς ὑπάρχει, ὑπάρχει. Get γὰρ τὸ αἴτιον χαὶ οὐ αἰτίον, 
- > 3 ¢ ΄ Kt , 

τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τὸ αἰτιατόν, χαϑόλου ἄμφω ὑπάρχειν τινί, ᾧ ὑπάρχε! τε 
(4 » ¢ » \ oN ~ 

~ > 

χαὶ ᾧ ἐστιν οἷά te ὑπάρχειν. χαὶ διὰ τοῦτο πρῶτον μὲν χαὶ xa)’ αὑτὸ 
ε ΄ - - - ΄ ε ~ 

ὑπάρχει τῷ χοινῷ τε χαὶ τῷ γένει, εἰ γένος τι εἴη ὁμοίως Exatépov αὐτῶν, 
» z > s Ss: pay \ ~ MD ~ > ~ ἌΓΟΝ μι DED a ὦ 

ἔπειτα διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν καὶ τοῖς εἴδεσι πᾶσιν αὐτοῦ, (εἰ ety) εἴδη EG ὧν 
, 

X > \ \ \ ν ΄ \ 4 3 Ὁ 

τὸ GITLATOV χαὶ TO GALTLOV τε AGL ὑεσοὸν αντιστρεῴξι. οξ 
> 2! 29. 

bas δ᾽ ἐφ᾽ ὧν τὸ 
ΜῈ σι 

αἰτιατόν. ἐπὶ τούτων πάντων χαὶ τὸ αἴτιον, ἀνεῖλε τὸ δύνασϑαι τοῦ αὐτοῦ 
, v ? Ἁ δ > ld , >) \ ν' \ ν » 

πλείω αἴτια εἶναι χατὰ τὸν εἰρημένον τρόπον. εἰ γὰρ ἄλλο μὲν ety αἴτιον 40 

τοῦ τὸ A τῷ Δ ὑπάρχειν, οἷον τὸ Β, ὡς ἔλαβεν, ἄλλο δὲ πάλιν τοῦ τῷ 
>) ‘ Ν ΄ ; > \ , ον \ h ~ Oo 2 \ 

Ε τὸ A ὑπάρχειν, οἷον τὸ T, οὐχ ἐφ᾽ ὧν τὸ A χατηγορεῖται, ὅπερ ἐστί 

50 τὸ αἰτιατόν, ἐπὶ τούτων χαϑόλου zal τὸ αἴτιον χατηγορηϑήσεται. οὕτως 

1 ἄρα om. R 2 πλείοσι seripsi cf. vs. 12: πλεῖον R: πλείω Ua 2.3 δεικνὺς --συνιστὰς 

seripsi οἵ, vs. 12: δείχνυσι---συνίστησι libri 3 εἶναι om. B 4 ὅτι μὲν---φανερόν 

U: ὅτι μὲν---δι᾽ ἐχείνου (Ὁ 20---24) a 5 det U 7 γνωρίζεται ἃ: ὁρίζεται RU 

εἶεν scripsi: εἰσὶν R: om. Ua 13 τοῦτο Ua: to LR ὑπάρχει La 14 πλείω 

αἵἴτια---αἴτια πλείω L εἶναι La: om. RU zat alt. R: om. Ua 17 τούτω δὲ Ua: 

τοῦτο R ὑπάρχει R 18 fort. (ois ὑπάρχει καὶ ef. vs. 21.22 19 ὑπάρχει Ua 

20 δεῖ om. Ua yap seripsi: δὲ RUa 22 te R: to Ua 23 exdtepos R 

24 (el ein) εἴδη scripsi: εἰ δ᾽ RU: om. a 25 χαὶ τὸ---ἀντιστρέφει om. R δ᾽ om. 

R 26 ἄν ethe libri τοῦ (ante δύν.) R 27 post εἴη add. cto R 28 τῷ 

(ante δ) a τὸ (ante 6) Ua 30 zat oy R 
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δ᾽ οὐδ᾽ αἴτιον ἔσται τὸ ἀποδεδομένον tod ἐν τῷ προβλήματι ζητου- 18ν 
wevon: 

Ρ. 9981 [Πότερον δ᾽ ἐνδέχεται μὴ τὸ αὐτὸ αἴτιον εἶναι. 

Δείξας ὅτι τὸ αὐτὸ τῷ αὐτῷ οὐχ οἷόν τε διὰ πλειόνων ὑπάρχειν 46 
, SP; c 

ἑνὸς αἰτίου ὑπάρχει" Gt’ οὗ δὲ οι αἰτίων (τὸ γὰρ χαϑόλου ᾧ πρώτῳ ὑπάρχει, δι 
τούτῳ, διὰ τούτου χαὶ ἐχάστῳ τῶν ὑπὸ τοῦτο) νῦν ὃ παρέϑετο παρᾶ- 
δειγμα, πρὸς τὸ δύνασϑαι τὸ αὐτὸ πλείοσί τισιν ὑπάρχειν διὰ διαφόρων 
αἰτίων ζητεῖ πῶς ἔχει χαὶ εἰ οἷόν τε τοῦτο. οἷον εἰ τὸ ζῷον δι᾿ ἄλλου 
μὲν μέσου ἀνθρώπῳ, δι᾽ ἄλλου δ᾽ ἀετῷ δείχνυται ὑπάρχον: τοῦ yap τὸ ͵ 

» ΄ ΄ 10 ζῷον ὑπάρχειν οἷς ὑπάρχει δόξει πλείω εἶναι τὰ αἴτια" τοῖς μὲν γὰρ τὸ 
πτηνόν, τοῖς δὲ τὸ πεζόν, τοῖς δὲ τὸ ἔνυδρον. λύων δὴ τοῦτο χαὶ τὸ ov 
διττὸν τοῦ αἰτίου ἐνδειχνύμενος (οὐ γὰρ πάντως τὸ τοῦ συμπεράσματος 
αἴτιον χαὶ τοῦ πράγματός ἐστιν αἴτιον) τοῦτο δὴ δειχνὺς λέγει ὅτι, εἰ μὲν 
xa? αὑτὸ ἀποδέδειχται, τουτέστιν εἰ διὰ τοῦ αἰτίου, ὃ τοῦ πράγματός 

15 ἐστιν αἴτιον, ἢ δεῖξις εἴη γινομένη, τὸ αὐτὸ αἴτιον ἀνάγχη ἐπὶ πάντων 
λαμβάνεσϑαι οἷς δείχνυται τὸ αὐτὸ ὑπάρχον. οὗ τὴν αἰτίαν παρέϑετο, ἣν 
ἔδειξεν ἤδη, εἰπὼν “ὁρισμὸς γὰρ τοῦ ἄκρου ἐστὶ τοῦ χατηγορουμένου χαὶ 
τοῖς πλείοσιν ὑπάρχοντος ἣ αἰτία | δι’ ἧς δείχνυται, χαὶ οὗτος 6 μέσος ὅρος" 114: 

τοιαύτη αἰτία χατὰ χοινόν τι χαὶ ταὐτὸν τοῖς πλείοσιν ὑπάρχει. εἰ = - Q- το 

20 δὲ μὴ εἴη ἀποδειχνύμενον διὰ τοῦ αἰτίου ἀλλὰ διὰ σημείου ἣ διὰ συμβεβη- 
χύτος μέσου λαμβανομένου, ἐνδέχεται ἄλλῳ Ov ἄλλου τὸ αὐτὸ ὑπάρχον 
δείχνυσϑαι. 
Ὡἧ 

3 2 Δ p 9992 Ἢ ef μὲν xa αὑτὸ ἀποδέδειχται xat Ἔ 2- XAT 
σημεῖον. 

E ΤᾺ πὰ se aS ae Fes Ξ pay Wah aie ἘΣ ῬᾺ Ques 25 ὁ μὲν σημεῖον HEL TH πραγμᾶτι παραχολουϑεῖ: τὸ δὲ συυβεβηχὸς 
\ 

t δύναται xat ἔξωϑεν (etvar). 

1 οὐδ᾽ R: om. Ua ἔσεται R 4 ὅτι bis L τὸ αὐτὸ τῶ (tH om. R) 
αὐτῶ LR: inv. ord. Ua ὑπάρχειν post 5 αἰτίων colloc. R: εἶναι L 5 αἰτίων 
ser psi: αἴτιον libri tH (ante yap) αὶ ὦ πρώτῳ Ua: ὡς πρώτω R: 
πρώτως L ὑπάρχον pr. |. L δι᾿ ἑνὸς ---πάρχει BL: om. RUa δι᾿ alt. 
om. a 6 τούτῳ e τοῦτο corr. L: τούτου R νῦν BL: om. RUa 
7 ὑπάρχειν LU: ὑπάρχει Ra διὰ L: om. RUa 8 αἴτιον R τοῦτο 
om. LR 9 ante avtp. add. τῷ L αὐτῷ L δείχνυται L: δειχνύει 
(δείκνυσι Β) τὸ R, om. τὸ Ua ὑπάρχον LR: ὑπάρχειν, post quod add. τὸ U, τί 
a, Ua τοῦ yap RUa: διὰ τούτων γὰρ τῶν μέσων L 10 ὑπάρχει (ante οἷς) L 
11 δὲ (post λύων) L τούτω U 18 ἐνδεικνύμενος φησὶν L 14 εἰ LR: ἡ Ua 
16 τὸ αὐτὸ scripsi: τοῦτο Ua: om. LR ὑπάρχειν αὶ 17 εἰπὼν L: om. RUa 
post ἐστὶν add. ἤτοι L post χατηγορουμένου add. τοῦ L 18 οὕτως R 
20 διὰ tert. om. L 21 ἄλλῳ seripsi: ἄλλο libri τῷ αὐτῷ R ὑπάρχειν 
LR 25 ante τὸ prius add. ἰστέον δὲ ὅτι L μὲν L: om. RUa 26 εἶναι addidi 

Comment. Arist. XIII 3. Anon. in Anal. Post. Il. 38 
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, 

p.9926 Et δὲ μή, ὁμοίως ἕξει τὸ pécov: ef μὲν ὁμώνυμα. 114: 
‘ 

Εἰ δὲ μὴ xa αὑτὸ εἴη ἀποδειχνύμενον μηδὲ διὰ τῶν xa αὑτὸ 
la , ΄ ΄ σ A / ΄ Ἃ ᾽ν, \ A Wa τρ, , 0 

ὑπαρχόντων, ὁμοίως ἕξει τὸ μέσον, ὡς av ἔχῃ xat τὸ οὗ ἣ αἰτία 
- ~ \ Y> 

ζητεῖται. τοῦτο δὲ προσέϑηχεν, ἐπειδὴ ἔδειξεν ὅτι καὶ td αἴτιον δύναται 
Χ ) 3 \ \ Nn ~ ΄ 

uy xa) αὑτὸ ἀλλὰ χατὰ συμβεβηχὸς ἣ σημεῖον λαμβάνεσϑαι χαὶ τὸ οὗ 
» \ Φ ΝΥ ) οσ AY ~ ‘ ~ , 

αἴτιον χαὶ τὸ ᾧ. εἰπὼν δ᾽, ὅτι μὴ Goxet τὰ τοιαῦτα προβλήματα, 
΄ > x ΄ > \ Fe Soe) δὲ \ ~ ~ [εἰ f ΄ > ὡς 

προσέϑηχε τὸ εἰ δὲ μή, ἀντὶ τοῦ “εἰ δὲ xut ταῦτα ζητοῖτο. ὡς προβλήματα᾽, 15 

ὁμοίως ἕξει τὸ μέσον, χἂν μὲν ὁμώνυμον ἢ τὸ αἰτιατόν, τοιοῦτον 

ἔσται χαὶ τὸ αἴτιον, ἂν δὲ ὡς ἐν τῷ γένει, χαὶ τὸ αἴτιον τοιοῦτον᾽ 

σι 

10 ὁμοίως χαὶ εἰ χατὰ ἀναλογίαν. 

” Ὁ - » » ΄ 

p.99216 ἔχει δ᾽ οὕτω τὸ παραχολουϑεῖν τὸ αἴτιον ἀλλήλοις. 
Vs ᾿ Υ >> “ x ~ x ees) ~ Cv > 

To μὲν ἔχει δ᾽ οὕτω τὸ παραχολουϑεῖν εἶπεν ἀντὶ tod ἔχει δὲ 
2 x ~ ) ~ \ ~ ᾿ ~ » 

οὔτω περὶ τὸ παραχολουϑεῖν. τῷ δὲ παραχολουϑεῖν ἀντὶ tod dvtt- 
΄ , \ 2. ΄ τ ~ ΄ - v \ 

στρέφειν χέχρηται. τὸ δὲ χατάλληλον τῆς λέξεως τοιοῦτον᾽ ἔχει δὲ 
- Η QQ.» 3 ͵΄ Η Ὑ \ > ” \ 

5 οὕτω τὸ παραχολουϑεῖν ἀλλήλοις TO αἴτιον χαὶ OD αἴτιον χαὶ 2 
δ Ὑ y >\ \ Χ z ν Ae / \ X > v ᾧ αἴτιον. ἔστι δὲ τὸ μὲν ᾧ αἴτιον τὸ ὑποχείμενον, τὸ δὲ οὗ αἴτιον 

τὸ τούτῳ ὑπάρχον. λέγει δὲ ταῦτα περὶ τῶν ἐν ταῖς ἀποδείξεσιν αἰτίων. 
ν τοῖς πρὸ τούτου ὅτι τὸ τοῦ πράγματος ἀλλὰ uy τὸ τοῦ My εἰπὼν δ᾽ 

΄ Ψ \ χ > » > Ὁ τς > ΄ ~ 

συμπεράσματος αἴτιον xat τὸ οὗ αἴτιον ἀνταχολουϑεῖ ἀλλήλοις τῷ 

20 εἶναι τὸ αἴτιον δρισμὸν τοῦ αἰτιατοῦ (φϑάνει te γὰρ ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν 
~ \ ~ ᾽ - - ~ 

ἰρηχὼς τοῦτο, χαὶ νῦν δ᾽ ἐρεῖ" τούτῳ γὰρ κέχρηται πρὸς τὴν δεῖξιν τοῦ 
Ἁ as A b] Ἁ 5 ΄ (Nin >) Se as Ὁ [4 ΄ , , ἘΣ 

μὴ δύνασϑαι τὸ αὐτὸ πλείοσι δι᾿ αἰτίας διαφόρους ὑπάρχον δείχνυσϑαι 30 

ἀποηδειχτικῶς) χρησάμενος δὲ καὶ τῷ χαϑόλου τινὸς τό τε αἴτιον χαὶ τὸ 
- ~ , > 

αἰτιατὸν χατηγορεῖσϑαι, νῦν λέγει πότε χαὶ τὸ οὗ τό τε αἰτιατὸν χαὶ τὸ 

αἴτιον χαϑ’ αὑτὸ χατηγορεῖται ἀντιστρέφει ἐχείνοις, τῷ τε αἰτίῳ καὶ τῷ 
τῷ σι 

» ~ ‘ ν σ᾽ ΕῚ , > ? r δον τα ΄ Ἂν.» ΄, 

αἰτιατῷ “ τοὺς γὰρ ὄρους ἀντιστρέφειν, ED ὧν χαι 7 χύχλῳ δεῖξις γίνεται. 

4 τι 9 o X , x > Vv 

p. 99218 Kat Zxactov μὲν λαμβάνοντι τὸ οὐ αἴτιον. 
a > Q.~ A 5 / \ ν \ ‘ ν Vv ‘ x 

Ju ἀνταχολουϑεῖ χαὶ ἀντιστρέφει τὸ αἴτιον χαὶ TO οὗ αἴτιον xat TO 

ᾧ αἴτιον, ὅ ἐστιν 6 ὑποχείμενος ὅρος, οὐχ ἀεί, ἀλλ᾽ εἰ μὲν xa ἕχαστον 

2 ante εἰ add. τουτέστιν L μηδὲ L: 7 μηδὲ RUa ὃ ὡς ἔχει L 4 ὅτι RUa: 

ἐπεὶ L 5 ἢ ἴω: om. RUa 6 ὦτινι L: ὧν Ua ὅτι οὐ μὴν L 7 ἀντὶ RUa: 

τουτέστι L ζητεῖται L 8 μὲν L: μὴ ὡς RUa ἡ scripsi: εἴη L: ἕν RUa 

11 post οὕτω add. διὰ Ua 12 εἶπεν om. L 13 παρὰ LR τὸ L: τοῦ RUa 

ἀντὶ tod om. L: iterat U 14 ἐχρήσατο L 15 post παραχολουϑεῖν add. ἤγουν ἀντιστρέφειν L 

17 τὸ (superser. 1,1) τοῦτο L 18 ἐν τοῖς πρὸ τούτου] p. 9982 19 post συμπεράσματος 

add. ἀλλ᾽ ὡς RUa: om. L ἀνταχολουϑεῖ scripsi: ἀνταχολουϑεῖν RUa: ἀντακολουϑεῖν 

δύνανται L 20 ἐν τοῖς ἔμπρ.} p. 9993.4 21 ἐρεῖ] p. 99421.22 χέχρηται LR: 

χρῆται Ua 22 ὑπάρχον post πλείοσιν colloc. L 23 τὸ (ante χαϑ.) a 24 χατη- 

γορῆσϑαι pr. L: κατηγορεῖται Ua 25 αὑτὸ LR: αὑτὰ Ua χατηγορεῖται scripsi: 

κατηγορεῖσθαι libri 27 χαϑέχαστον Ua Arist.: καϑέχαστα LR λαμβάνοντι LR Arist.: 

λαβόντι Ua 28.29 xal τὸ ᾧ αἴτιον om. L 29 6 LR: ὅπερ Ua 
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εἶδος λαμβάνοιμεν τὸν ὑποχείμενον ὅρον, οὗ thy αἰτίαν τοῦ ὑπάρχειν τι 114: 
αὐτῷ ζητοῦμεν, ἐπὶ πλέον ἔσται τὸ οὗ τῆς ὑπάρξεως τὸ αἴτιον ζητοῦμεν, 
τουτέστιν ὁ χατηγορούμενος ὅρος ἐν τῷ προβλήματι. εἰ δὲ πάντα ληρϑείη 
τὰ οἷς ὑπάρχει τὸ χατηγορούμενον, ἐπ᾽ ἴσης ἔσται ὅ τε ὑποχείμενος ὅρος 3 

ὅ χαὶ ὁ χατηγορούμενος, χαὶ τὸ μέσον τε χαὶ αἴτιον ὁμοίως ἕξει. ὡς γὰρ 
ἔχει τὸ χατηγορούμενον πρὸς τὸ ὑποχείμενον, οὕτω χαὶ τὸ αἴτιον: ὁρισμὸς 
γὰρ τὸ αἴτιον δέδεικται τοῦ χατηγορουμένου. πρῶτον δὲ μέσον φησὶ 
τὸ προσεχὲς αἴτιον τῷ χατηγορουμένῳ, οὗ μηχέτι ἄλλο μέσον ἐστίν, ὃ 
χαὶ αὐτὸ πρῶτον ἄχρον εἶπεν. 

10 p. 99821 Ἔστι δὲ τὸ μέσον τὸ πρῶτον λόγος τοῦ πρώτου ἄχρου. 

Διὰ τοῦτο χαὶ πᾶσαι αἱ ἐπιστῆμαι δι’ ὁρισμοῦ γίνονται" 40 
πᾶσαι γὰρ ἀποδειχνύουσι τὰ χατ᾽ αὐτάς: αἵ δ᾽ ἀποδείξεις διὰ τοῦ 
αἰτίου: τὸ δ᾽ αἴτιον λόγος κχαὶ ὁρισμὸς τοῦ πρώτου ἄχρου" 
τοῖς γὰρ τῶν πρώτων ὁρισμοῖς χρῶνται πρὸς τὰς τῶν μετὰ ταῦτα 
>) ὃ η 

15 ἀποδείξεις. 

p. 99223 Οἷον τὸ φυλλορροεῖν ἅμα ἀχολουϑεῖ τῇ ἀμπέλῳ. 

Διδάσχει πῶς τὸ πρῶτον μέσον τοῦ πρώτου ἄχρου ὁρισμός ἐστι χαὶ 
Nie , / ~ ΄ - ~ ~ ~ διὰ τί προσέϑηχε τῷ μέσῳ τὸ πρῶτον. τοῖς γὰρ φυλλορροοῦσι πᾶσι τὸ 45 
φυλλορροεῖν διὰ δύο μέσων ὑπάρχον δείχνυται, διά τε τοῦ πλατυφύλλου 

20 καὶ διὰ τοῦ πήγνυσθαι τὸ ὑγρόν. xat ἔστι προσεχὲς τῷ μὲν ὑποχειμένῳ 
, x , Ap Sean Guy ~ ΄ > ~ aX μέσον to πλατύφυλλον, ὃ ἐπὶ ϑάτερον πρῶτον μέσον εἶπε, τῷ δὲ χατὴη- 

Ἰορουμένῳ, τῷ φυλλορροεῖν, ἢ πῆξις τοῦ ὑγροῦ, ὅπερ χαὶ ὁρισμός ἐστι 
~ , ‘ ~ [4 c > [4 ~ ’ A τοῦ χατηγορουμένου χαὶ πρῶτον μέσον ὡς ἐγγύτερον τῆς χατηγορίας xat 

, ΄ ~ © ΄ . > ~ αἰτία χαὶ ὁρισμὸς αὐτοῦ ὄν. χάτωϑεν δ᾽ ἀρχομένῳ ἀπὸ τοῦ ὑποχειμένου 
25 πρῶτον μέσον τὸ χοινὸν ἐπὶ πάντων τῶν τοιούτων: τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τὸ 50 

πλατύφυλλον: τοῦτο γὰρ δηλοῖ τὸ ὁποῖά ἐστι τὰ φυλλορροοῦντα. τούτου 
δὲ πάλιν τοῦ χοινοῦ χαὶ τοῦ φυλλορροεῖν μέσον τὸ πήγνυσϑαι τὸ ὑγρόν, ὃ 
αἰτία ἐστὶ χαὶ ὁρισμὸς τοῦ φυλλορροεῖν. 

2 τὸ prius LR: om. Ua 3 ὁ κατηγορούμενος L: τὸ κατηγορούμενον RUa ληφϑείη 

L: ληφϑὴ RUa ὃ zat tert. om. a 10 τὸ πρῶτον U (n) cf. vs. 7 et 17: om. 

Ra 11 διὰ---γίνονται om. L δείκνυνται R 12 post yap add. αἱ ἐπιστῆμαι L 

καϑ᾽ αὑτά L 14 τῶν alt. om. L 20 μὲν τῷ L 21 ϑάτερον L: ϑατέρου RUa: 
ϑάτερα Arist. πρῶτον Ua: om. LR 21.22 τὸ δὲ κατηγορούμενον Ua 22 ante 

τῷ add. xat L τῷ L: τὸ RUa 23 μέσον RUa: μὲν L 24 αἴτιον L, at 

cf. vs. 28 wat om. R: δὲ ὡς L 26 τούτου L: τοῦτο RUa 27 post xotvod 

add. δηλαδὴ τοῦ πλατυφύλλου L τοῦ alt. LR: τὸ Ua μέσον om. L 8 L: 
ὅτι RUa 28 αἰτία ἐστὶ LR: iny. ord. Ua τὸ ἢ 

38* 
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p. 99280 Ἐπὶ δὲ τῶν σχημάτων ὧδε ἀποδώσει. | 

Εἶπε μὲν περὶ τῆς τῶν ὅρων ἀχολουϑήσεως τῆς ἐν ταῖς ἀποδείξεσι Il4v 
A ~ σ , >] rad Ni X wes! , » , 

χαὶ τῶν ὅρων χαϑόλου, ἐν οἷς τὸ πρὸ τοῦ πράγματος αἴτιον λαμβάνεται, 

ὃ χαὶ ὁρισμὸς Fv τοῦ ἐν τῷ προβλήματι χατηγορουμένου. χαὶ τίνες μὲν 

σι ἀντιστοέφουσι τῶν ὑποχειμένων τῷ τε αἰτίῳ χαὶ τῷ αἰτιατῷ δείξας, τίνες 
ry ‘ ry ͵ ry 9 

) A σ δ᾽ οὔ, τὸ αὐτὸ τοῦτο δείχνυσιν ἐπὶ ὅρων τε χαὶ συλλογισμῶν τῇ ἐχϑέσει ὅ 

τῶν ὅρων γνωριμώτερον χαὶ πιστότερον. ποιῶν τὸ δεδειγμένον. 

p. 99285 Ἅπαντα δὲ ἀντιστρέφει xai παρεχτείνει. 

La 4 ~ Ἁ ~ /, , ~ ‘ ῃ 7 

Τουτέστι τοῦτο γὰρ νῦν λέγω χαϑόλου. τοῦ γὰρ χαϑόλου 
. ν " ΄ Ἵ 

10 χατηγορουμένου τὸ μὲν ἐπ’ ἴσης ἐστίν, ὃ ual ἀντιστρέφει" xal εἶπε 
πρῶτον δὲ χαϑόλου ᾧ ἕχαστον μὲν οὐχ ἀντιστρέφει, ἅπαντα 
>? > ΄ ~ ? > \ Δ X QA ΄ " > \ ~ δ᾽ ἀντιστρέφει" τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ὃ μὴ διὰ μέσου τινὸς ἀλλὰ πρῶτον 10 

χατηγορεῖται: τὸ δὲ μὴ ἐπ’ ἴσης xalP αὑτὸ μέν, οὐ μὴν πρώτως ἀλλὰ 
ΠΑΝ / 

διὰ μέσου. 

15 p.99236 Δεῖ ἄρα τὸ A ἐπὶ πλέον τοῦ Β παρεχτείνειν. 

\ > Τουτέστιν εἰ δὲ ἐπὶ πλέον to A τοῦ B χατηγορεῖται, οὐχέτι ἄν 

εἴη τοῦτο αἴτιον αὐτοῦ: τί γὰρ μᾶλλον τοῦτο ἣ ἄλλο τι δι’ οὗ χαὶ αὐτοῦ 
τοῦ Δ χατηγορεῖται χαὶ ἄλλων τινῶν παρὰ τὰ ὧν τὸ B χατηγορεῖται; xat 1ῦ 

- - y Cen , 
πῶς τοῦτο ἔχει, ECTS δείχνυσιν. 

90 p. 99237 Et δὴ πᾶσιν ὑπάρχει τοῖς E τὸ A. | ἢ PX. 

Ὃ λέγει τοιοῦτόν ἐστιν: εἰ τὸ A μὴ μόνον τοῖς A πᾶσιν ὑπάρχει, 

οἷς ὑπάρχον ἐδείχϑη διὰ τοῦ B, ἀλλὰ χαὶ τοῖς E, ἔσται πάντα τὰ [" 
ἄλλα τοῦ Β, δηλονότι οὐχ ὑπὸ τὸ Β' τὸ γὰρ B χατὰ μόνων τῶν Δ 

~ > \ . vs , ~ \ ᾿ Saar aN SEEN ΄ χατηγορεῖται. εἰ γὰρ μὴ ἔξω πίπτει τοῦ Β ta EK, οὐχέτ᾽ dv ἐπὶ πλέον 
- \ \ ~ , 9 ν > \ \ E =O) νον τῶν te Εἰ xat τῶν A, ef εἴη ταὐτὰ τὰ HK τοῖς 20 τῷ σι εἴη τὸ A εἰληυμ, 

2 ON indy εἰ yap μή, πῶς ἔσται Φ 5) Ss O53 [ΟἹ & [0] wy o τ [0] Δ ὄντα πάντα ὑπὸ τὸ Β. 
A εἰπεῖν ὅτι ᾧ τὸ E, τὸ A παντί, ᾧ δὲ τὸ A,-0d παντὶ τὸ Εἰ; 

1 ὡδὶ Ua 2 εἶπε μὲν scripsi: εἴπομεν libri ἀχολουϑήσεως LR: ἀχολουϑίας Ua 
3 χαὶ περὶ τῶν καϑόλου ὅρων L 4 χαὶ ὃ R: ὃ om. L 5 τῷ ὑποκειμένῳ L 

δείξας LR: om. Ua 6 post ἐχϑέσει add. te LR 7 πιστώτερον L 8 post 

παρεχτείνει add. τοῖς δὴ ὃ αἴτιον τοῦ a τὸ BR 9. λέγων νῦν Ua 10 καὶ alt. 

R: 6 Wa, corr. B 11 ὡς Ua 11.12 ἅπαντα δ᾽ ἀντιστρέφει om. R 15 παρεχ- 

τείνει Ua post παρεχτείνειν add. ἤτοι τοῦ ὑποχειμένου R 18 περὶ R 20 δὴ Arist. : 

δὲ μὴ RUa 28 ἀλλὰ Ua: ἀλλήλ ... διὰ αὶ post δηλονότι add. τουτέστιν Β 

οὐχ superscr. B 8 tert. R: a Ua 24 πίπτειν Ua 25 εἰλημμένων R 
τὰ αὐτὰ Ua τὰ ε om. R 20 παντὶ (Ὁ) ὑπάρχει αὶ 27 ᾧ τὸ Arist.: τὸ R: 

τῶ Ua 
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ὯΝ 

οὕτως γὰρ γίνεται ἐπὶ πλέον τὸ A τοῦ Εἰ, ἐὰν τῷ μὲν Εἰ τὸ A παντί, 114» 
μηχέτι δὲ χαὶ ἀντιστρέφει’ τοῦτο δὲ ἔσται, ἂν π 
Ἵ Ἃ Ἀ Β Ἃ aauk 

(ἡ) ἢ τὸ B. dy γὰρ μόν 
- > ~ Coen σ \ \ Ὕ ΄ 

τοῖς ὧν χατηγορεῖται ὄντων ὑπὸ τὸ Β’ ὥστε χαὶ τῷ A τὸ E παντί. 

λείοσιν αὐτὸ Onda 
5 

νων ὧν τὸ Εἰ κατηγορεῖται, ἐπ᾽ ἴσης ἔσται τὸ A 

e ΄ \ Ἀ ~ > ,\ s\ ~ \ NS »» σ ‘ c ‘ \ 

5 ὁμοίως xat ἐπὶ tod A. εἰπὼν δὲ τοῦτο χαὶ δείξας ὅτι μὴ ὑπὸ τὸ 
Β τὸ E ἔσται, ἐπιφέρει’ διὰ τί γὰρ οὐχ ἔσται τι αἴτιον, οἷον 90 

\ ~ a 2 \ ~~ Cay \ ΄ \ > v ~ \ \ 
to A τῷ A; ὃ ἴσον ἐστὶ τῷ διὰ τί yap οὐχ ἔσται τι τοῦ χαὶ τὸ A 

τοῖς Εἰ ὑπάρχειν αἴτιον, ὥσπερ χαὶ τοῦ τοῖς Δ ὑπάρχειν αὐτὸ αἴτιον ἦν, 

τὸ γὰρ B;’. τοῦτο δὲ he Erm CUHEy 9s ὃ sine χαὶ τὴν αἰτίαν ἀποδιδοὺς 

10 τοῦ εἰ δὲ μή, τί μᾶλλον αἴτιον ἔσται τοῦτο ἐχείνου; εἰ γὰρ 
‘ ~ > ΄ ΄ > es) 

χαὶ τοῖς E τὸ A ὑπάρχε t ἄλλοις οὖσι τῶν Δ, χαὶ τούτοις δι᾿ αἰτίου τινὸς 

ὑπάρξει. τὸ γὰρ οἷον τὸ A τῷ Δ εἶπεν ἀντὶ τοῦ “ὁποῖον χαὶ ὅτε τὸ 

A τοῖς Δ ὑπάρχειν ἐδείχνυτο᾽- ὑπάρχειν γὰρ ἐδείχνυτο διὰ μέσου τοῦ B. 30 
fe ΄ » Ὕ v \ Ὕ 

ᾧ ἐπήνεγχεν ἅμα ἄρα χαὶ τὰ [ἰὼ ἔσται τι ἕν. ὁμοίως ἄρα χαὶ τὰ E 
» \ ~ 

15 ἔσται τι Ev, τουτέστιν bo’ ἕν τι καὶ ἕν χατὰ παντὸς αὐτῶν χατηγορούμενον 
vy ν᾿ x 9 g 7 > ς , - 

ἔσται, ὡς ἦν τὰ Δ ὑπὸ τὸ Β. εἰ δή ἐστι τὰ E ὑπό τι ἕν, τοῦτο αὖ 
, Ἃ ° σ ΟῚ ~ a ΄ ν - 

ἐπισχεψώμεϑα. χἂν εὕρωμεν 6 τι ποτέ ἐστιν ἐχεῖνο (ὃ) πάλιν αἴτιον τοῦ 
\ A ~ E ε oe » \ ~ a ~ ~ Tie , Se cs τὸ A τοῖς E ὑπάρχειν, ἔστω τὸ [᾿ τοῦτο, ὃ πᾶσι τοῖς Εἰ ὑπάρχει, αὐτῷ 

δὲ παντὶ τὸ A. 

, 

20 p.99b4 ᾿Ενδέχεται δὴ tod αὐτοῦ πλείω αἴτια εἶναι. 

Δείξας, ὅτι ἐπὶ πλέον λεγομένου τοῦ χατηγορουμένου οὐχ ἀδύνατον ἐν 80 

συλλογισυῷ διὰ πλειόνων αἰτίων τε χαὶ μέσων συνάγεσϑαι τὸ αὐτὸ τοῖς 

διαφόροις xat εἶδος PO, ee ὅτι ἐνδέχεται τοῦ αὐτοῦ αἴτια 

πλείω εἶναι. ἀλλ᾽ οὐ τοῖς αὐτοῖς τῷ εἴδει: δι᾿ ἄλλου γὰρ αἰτίου 
΄ 9 ΄ et \ 3 yw ΄ ~ >) 2 \ \ 

25 ἢ οὐσία ζῴῳ xat dt ἄλλου λίϑῳ. τοῦτο δ᾽ ἐπὶ μὲν τῶν ἐν συλλογισμῷ 

αἰτίων τοῦ συμπεράσματος, ἐφ᾽ ὧν νῦν ποιεῖται τὸν λόγον, οἷόν te: εἶπε 
A iy Pal - A ΄ \ , ΄ ‘ ΄ὔ > a 

yap “dv διὰ συμβεβηχότων xat σημείων ὁ συλλογισμὸς γένηται᾽. ἐπὶ δὲ 
~ ~ >? s ~ ar x a 7 

τῶν ἀποδείξεων xat τῶν Ot αἰτίου συλλογισμῶν ody οἷόν te ὃν ἐδείχϑη- 40 

Ἦν γὰρ τὸ τοιοῦτον αἴτιον ὁρισμὸς τοῦ χατηγορουμένου, ὃς χαὶ τοῖς χατ᾽ 

1 ε-τῷ om. R (non om. B) τῷ Scripsi: τοῦ B: τὸ Ua τῷ @ (ante παντί) Ua 

2 ἀντιστρέφῃ conicio ἂν Ua: ἕν ev R ὑπάρχειν R 3 ἡ addidi aut μόνοις aut 

χατηγορῆται scribendum censeo τῶ a Ua 4 ὄντων Ua: οἷον τοῖς R τὸ @ 

τῷ R 5 post ὁμοίως add. ὡς Ua ὑπὸ RUa: ὑπάρχει B 6 τῶ ξ, om. ἔσται R 

i0 αὶ: 8: om: in lac. ἢ εἰς ὃν ἐστὶ τὸ U 8 ε οι. R ὑπάρχει pr. 1. Ua 
post αἴτιον prius add. τι Ua ὑπάρχειν alt. scripsi: ὑπάρχον libri 9 τὸ γὰρ scripsi: 

inv. ord. libri ὃ om. R 10 tod om. R 11 ἀλλήλοις R τουτὶ R 

αἰτίαν Β 18 ὑπάρχει pr. |. Ua τοῦ om. Ua 14 ὃ καὶ ἅμα RUa: ἀλλ᾽ 

Arist. ἄρα Ua (M): ὅτι R: ἄρα Arist. zat prius BUa Arist.: om. R τὰ alt. 

scripsi: τῷ R: to Ua é alt. om. Ua 16 τι scripsi: τὸ libri αὖ scripsi: ἂν 

libri 17 «av B: zat RUa post ἐστὶν add. ἔσται Ua ἐχεῖνο (ὃ) Scripsi: ἐχείνω 

libri 20 ἐνδέχεται κτλ. lemma posui: ἀλλ᾽ ἄρα καὶ τὰ (τὸ Ua) ε ἔσται τι ἕν RUa 

21 χατηγορουμένου τοῦ λεγομένου R ante οὐχ add. ὃ Ua ἐν corr. B 2 συνά 

yetar Ua τὸ Om. a 23 ὑπάρχουσιν R: fort. ὑπάρχειν 24 tots αὐτοῖς Arist: 

τοῦ αὐτοῦ RUa 25 μὲν ἐν τῶ RK 20 εἶπε] p. 9984 21 γίνεται R 
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σ΄ 
ὺ t ΐ Ὁ εἶδος διαφέρουσιν ὁ αὐτὸς αἴτιος τοῦ τὸ γένος αὐτοῖς ὑπάρχειν: χαὶ 1140 

yap ἵππῳ xat ἀνθρώπῳ τὸ ζῷον διὰ τοῦ αἰσϑητιχοῦ ἀποδειχτιχῶς. 

p.99>5 Τὰ μὲν τετράποδα τῷ μὴ ἔχειν χολήν. 

Ἔσται οὖν τὸ μαχρόβιον πλεοναχῶς λεγόμενον. wy γὰρ τῆς ὑπάρξεως 

5 αἴτια πλείω, ταῦτα πλεοναχῶς λέγεται, εἴ γε τὸ αἴτιον ὁρισμός ἐστι τοῦ 45 

αἰτιατοῦ" οὗ γὰρ πλείω αἴτια, τούτου χαὶ λόγοι πλείους, οὐχ ὡς ταὐτοῦ 
δηλωτιχοί: οὗ δὲ λόγοι πλείους οὕτως, τοῦτο τῶν πλεοναχῶς λεγομένων. 

p.99b7 Εἰ δὲ εἰς τὸ ἄτομον μὴ εὐϑὺς ἔρχονται. 

Τὰ γὰρ μέσα αἴτια ὡς ἐν TUSSI οὕτως δὲ χαὶ πλείους ἔσονται 
10 συλλογισμοί, χαὶ ἕξει ταύτην τὴν τάξιν τὰ μέσα πρὸς ἄλληλα, ἣν εἶχεν, 

C2 Q te δι᾿ ἑνὸς ἐδείχνυτο μέσου τὸ συμπέρασμα, τὸ μέσον πρὸς τὸ χατὴη- 50 
’, ‘ 4 ~ , , 

Ἰορούμενον: τὰ γὰρ ἐπάνω τῶν μέσων te χαὶ αἰτίων χατηγορουμένων 
\ Vv \ D) > 5 , v 5 

τάξιν ἔχει χαὶ ἐπὶ πλέον δυνάμενα λέγεσθαι, οἷον οὐσία, ἔμψυχον, at- 

σϑητικόν, πεζόν, λογιχόν, ἀνϑρωπος. 

15 p. 9909 Πότερον δ᾽ αἴτιον τῶν μέσων τὸ πρὸς τὸ χαϑόλου 

πρῶτον. 

Ὅτι ὧν συμπερασμάτων πλείω ἐστὶ τὰ μέσα, τὸ ἐγγύτατον ἑχάστῳ 
αἴτιον τοῦ τὸ χαϑόλου αὐτῷ ὑπάρχειν. εἰπὼν γὰρ ἐφ᾽ ὧν πλείω τὰ μέσα, 
σ \ \ v , σ \ \ ΄ ~ Chr > 
ὅτι χαὶ τὰ αἴτια πλείω, ὅσα γὰρ τὰ μέσα, ζητεῖ ἑξῆς, ὧν συμπερα- ὅτ 

20 σμάτων πλείω ἐστὶ τὰ μέσα, πότερον αὐτῶν ἐστι μᾶλλον αἴτιον τὸ πρὸς 
\ 4 ~ ΄ Xx ~ ΄ ᾽ 

τὸ χαϑόλου πρῶτον, τουτέστι τὸν πρῶτον χατηγορούμενον ὅρον, χα 
οὗ ληφϑὲν τὸ Ἔλτθο MAGE RDU Lay τὴν πρώτην χαϑόλου πρότασιν 

ποιεῖ, ἢ τὸ πρὸς τὸ ἔσχατον χαὶ ὑποχείμενον, ὃ ἄτομον εἶπεν, ἤτοι ὡς 
ΟῚ ~ ~ » ~ a Ἃ ἀληϑῶς ὃν ἄτομον ἣ εἴδος ἄτομον. τὸ δὲ τοῖς χαϑ᾽ Exacta λέγοι ἂν 
> \ ~ i ~ \ ~ Q/ ΄ ΄ ~ > σ ’ Ν Ὁ fed 

25 ἀντὶ τοῦ τοῦ τὸ πρῶτον χαϑόλου ὑπάρχειν τοῖς xual? Exacta’. φησὶ δ᾽ ὅτι ὅ 

τὸ ἐγγύτατον ἑχάστῳ αἴτιον τοῦ τὸ χαϑόλου αὐτῷ ὑπάρχειν, χαὶ προσ- 

τίϑησι τὴν αἰτίαν: τοῦ γὰρ τὸ πρῶτον (λέγων πρῶτον ὃ εἶπεν ἄτομον 
χαὶ ἔσχατον ὑποχείμενον) τοῦ δὴ τοῦτο ὑπὸ τὸν πρῶτον ὅρον χαὶ χαϑόλου 

᾿ τ aap 5» ~ ΄ Vv ~ Ἁ 71 ν ow Χ 

εἶναι τὸ προσεχὲς αὐτῷ μέσον αἴτιον. τῷ γὰρ Δ τὸ |’ αἴτιον τοῦ τὸ 

1 διαφέρει R αἴτιον Ua ὑπάρχει R 3 τῷ RUa (B): τὸ Arist.: om. B 
ὁ. ἐστι om. R 6 οὐ libri ταυτοῦ scripsi: τούτου libri 7 πλείους λόγοι Ua 
τούτου B 11 to alt. om. R 13 ἔχει om. R 15.16 et δὲ---τὰ αἴτια πλείω 
(0 1.8) lemma Ua 11 ὅτι om Ua 18 τοῦ τὸ scripsi: τοῦ τε R: τοῦτο Ua 
ὑπάρχειν scripsi cf. vs. 25.26: ὑπάρχει libri 19 to (post καὶ) U 23 ἣ libri 
πρὸς τὸ RU: πρῶτον a ~ χαὶ deleverim cf. vs. 28 24 ἣ ἄτομον εἶδος Ua χαϑέ- 
καστον Ua Arist. 25 τὸ om. Ua ὑπάρχειν scripsi: ὑπάρχει libri χαϑέκαστον 
Ua 26 ἐγγύτατα ἐν éxdotw R τοῦ τὸ---ὑπάρχειν scripsi: τοῦτο---ὑπάρχει libri 
21 λέγειν Β 28 τοῦ scripsi: τοῦτο libri τὸν ἄορον Ua 29 τῷ (post tod) Ua 
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Β αὐτῷ ὑπάρχειν, δι᾿ ὃ χαὶ τὸ αὐτῷ ὑπάρχει. διὸ tod μὲν τῷ ΔΊΙδτ 
to A ὑπάρχειν τὸ [᾿ αἴτιον: τοῦτο γὰρ αὐτῷ προσεχές" τοῦ δὲ πάλιν τῷ 

~ a [ τὸ ὑπάρχειν τὸ Β' πάλιν yap τῷ [Γ᾿ τὸ B προσεχές. τῷ δέ ye B10 
> , wad vv , > ν»» ν ~ ‘ fuk s A’ ~ 

τὸ A odxétt Gt’ ἄλλου μέσου, εἰ ἄμεσον ety. τοῦτο eee διὰ τοῦ 

5 τούτῳ δὲ [τὸ] αὐτό: εἰ γάρ ἐστιν δρισμὸς αὐτοῦ, οὐχέτι ἄν αὐτῷ δι’ 
4 ΄ ia rd 

ἄλλου μέσου ὑπάρχοι. 

\ \ ? 5 ~ \ 5 . ‘h 

p-99b15 [Περὶ μὲν οὖν συλλογισμοῦ καὶ ἀποδείξεως. 

τὸ ἀποδειχτιχὸν τῇ ἐπιστήμῃ προσέϑηχεν, ἐπεὶ χοινότερον ἐπιστή TY) o7 ah ἢ προφΞξυτξεν, ἐπε . τερο ἐπι THUY 

, 

χαὶ xat ἄλλων χατηγορεῖται. οὐχέτι δὲ τῆς ὁριστιχῆς πραγματείας, περὶ 16 

ὶ 10 ἧς χαὶ αὐτῆς ἐν τούτῳ τὸν λόγον πεποίηται, χαὶ ἐμνημόνευσεν ἰδία, ἐπε 

χαὶ αὐτὴ πρὸς τὴν τῶν ἀποδείξεων γένεσίν χαὶ σύστασιν δυ πλοῦ 

~ 

τε 
περὶ (ap ὁρισμῶν προηγουμένως ἐν τῷ Z τῆς Μετὰ τὰ φυσιχὰ λέγει" pt γὰρ ὁρισμ ροηγουμένως ἐν τῷ Z τῆς Μετὰ τὰ φυσιχὰ λέγει" ἢ 

\ ΄ b) I~ id . ΄, 

γὰρ χυριωτάτη ἀπόδειξις ἢ διὰ τοῦ διὰ τί δέ δέδειχται διὰ τοῦ ὁρισμοῦ 

τοῦ χατηγορηουμένου ἄχρου a ΑΈΟΒΣ | ἣ i ἢ | 

15 p.99b17 Ilept δὲ τῶν ἀρχῶν, πῶς te γίνονται γνώριμοι. 

Δητεῖ περὶ τῶν ἀρχῶν τῶν ἀποδειχτιχῶν (αὖται! δ᾽ εἰσὶν af ἄμεσοι 90 

χαὶ πρῶται προτάσεις), πῶς τε γίνονται γνώριμοι, ἐπεὶ μὴ διὰ 

ἀποδείξεως χαὶ συλλογισμοῦ, χαὶ τίς ἕξις ἣ δύναμις τῆς ψυχῆς ἐστιν 
ἣ γνωρίζουσα αὐτάς. 

20 p.99b32 Ανάγχη ἄρα ἔχειν μέν τινα δύναμιν. 

, δ >) ’ ~ Ἁ >) 4 [4 ~ bd ‘ ~ ~ 

Λύων thy ἀπορίαν τῷ μὲν ex γενέσεως ἡμᾶς ἔχειν τὴν γνῶσιν τῶν 
ASIN > ~ D9; >) ~ ~ oO 5 ΄ 

ἀρχῶν ὡς ἀτόπῳ (οὐ) συγχωρεῖ, πῶς (δ᾽) ὕστερον αὐτὴν ἀναλαμβάνομεν, 25 

πειρᾶται λέγειν. χαὶ ἐπεὶ ἀδύνατον μὴ προὐπαρχούσης τινὸς γνώσεως 

υαϑησίν τινα γενέσθαι, ἄτοπον 62 χαὶ τὸ τῶν ἀρχῶν ἀεί τινας ἀρχὰς 

τῷ or εἶναι μᾶλλον γνωρίμους τῶν ust’ αὐτάς, πῶς χαὶ ἐνυπαρχούσης τινὸς 
ew ~ > ~ o ) fe ~ \ 2 oP 

ἡμῖν Ἰνώσεως ἣ τῶν ἀρχῶν ὕστερον ἐγγίνεται γνῶσις χαὶ οὐχ ἐπ᾽ ἄπειρον 

τοῦτο πρόεισι, λέγει. ἀνάγχη γὰρ ἔχειν μέν τινα δύναμιν ἡμᾶς 
τε nee ae ~ Sik eee (Gn ee CE de ΄ τ νιν Ἂ ε ΄ - προὐπάρχουσαν τῆς τῶν ἀρχῶν γνώσεως, ἀφ᾽ ἧς ἣ yoss ἣ τούτων 

’΄ a7 we \ ‘ ’΄ a n ᾿ τίνεται (ἀδύνατον γὰρ ἄλλως), μὴ τοιαύτην δ᾽ εἶναι ταύτην ἣ ἔσται 30 

80 τούτων τιμιωτέρα τῷ ἀκχριβεστέρα εἶναι, ὥσπερ ἐστὶν ἢ τῶν ἀρχῶν 

1 ἃ seripsi: 6 libri 46° Ua: δ᾽ R 5 τὸ om Arist. αὐτῷ om. R 
8 post ἐπεὶ add. δὲ R 10 αὐτὸς R tO λόγω R χαὶ alt. om. Ua 11 αὕτη 

libri 12 τῆς om. B ἐν τῷ ξ΄ τῆς M. t. φ.] ὁ. LO—12 13 an δὲ τοῦ prius 

Ua: τῶν R διὰ alt. BUa: om. R 16 ante ζητεῖ add. ἑξῆς Ua 17 zat om. a 

γίνεται U 21 μὲν ἐκ scripsi: μὴ ἐκ Ua: éx μὴ R: μὴ ἐκ μὴ B 22 ἀτόπω Βὕα: 

ἀτόμω R οὐ et δ᾽ addidi post ἀναλαμβάνομεν add. ὡς ἀτόπω R 20 μετὰ 

ταύτας Ua 26 ὕστερον ἐγγίνεται Ua: ὑπεγγίνεται R: ὑπεγγίγνεται B ἐπ᾿ om. Ua 

27 λέγει seripsi: λέγων libri 28 ἡ alt. om. R 29 ἄλλως BUa: ὅλως R 
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~ ΄ ~ ͵ - > GD gee 9 et ed Mie a A συ 5. Σ᾿ 
τῆς ἐπιστήμης Ἰνῶσις τιμιωτέρα τῶν (ὦν) μετ᾽ αὐτὴν χαὶ δι᾽ ἐχείνων 115τ 

, - ΄ x 3 ΄ a - = Qo. 

jivetat γνῶσις. ἣ μὲν γὰρ τοιαύτη ἀρχή; ot’ ἧς τι δείχνυται, χυριωτέρα 
- \ ΄ ee IN TPS ΠΝ ΡΣ ΄ ΄ = ε 

πρὸς γνῶσιν xat ἀκχριβεστέρα τοῦ δι ἐχείνης γνωρίμου γινομένου: ἢ 
- > \ ε as ᾽ ΄ ΄ \o ΄ ΄ 

δ᾽ οὕτως οὖσα ἀρχὴ ὡς δύναμίς τις ὑποβεβλημένη χαὶ ὕλης λόγον ἐπέχουσα 

or 

x \ ΄ 2 berg \ Pe | Spt b) v > , 

πρὸς τὰ συνιστάμενα ἐξ αὐτῆς τε χαὶ én’ αὐτῇ οὐχ ἔστιν ἀχριβεστέρα 
π᾿ αὐτῇ γινομένου τε χαὶ συνισταμένου οὐδὲ χατὰ τοῦτο τιμιωτέρα " 35 τ 

p ἀχριβέστερον τὸ ἀτελὲς τοῦ τελείου, ὅτι μηδ᾽ ἣ ὕλη τοῦ εἴδους. 

> 3m adv 3 ὃ ΄ v v > ~ ! ~ 

p. 99639 Ἔν οἷς δ᾽ ἔνεστιν αἰσϑανομένοις ἔχειν ἔτι ἐν τῇ ψυχῇ. 

Ort (ἔστιν) ἐν οἷς δύναμίς ἐστι τοῦ φυλάσσειν τε τὸ αἴσϑημα χαὶ μεμνῆ- 
ν τῇ ψυχῇ αἰσϑομένοις μετὰ τὴν αἴσϑησιν, ἔστι δ᾽ 

\ ΄ σ ~ ΄ > 2 ~ a 

ἃ unt ὡς ἕν τι ἐν τῇ .: ψυχῇ φυλάσσειν ota t ἐστὶ τὰ ἐχ τῶν πολλῶν χαὶ 
΄ ᾿ 5) > ~ ~ 

ὁμοίως χατ᾽ αἴσϑησιν ἐνεργὰ χαὶ λογιχά ἐστιν. ἐν οἷς γὰρ πλείων γνῶσις τοῦ 

10 σϑαι χαὶ ἔχειν τι 

‘ 

χατὰ τὴν αἴσϑησιν πάϑους, τὰ μὲν ex τῆς τῶν πλειόνων συ ποτα μνήμης 40 

A = χαὶ μονῆς λόγον χτᾶται, ta δ᾽ οὔ. oe δα ΒΝ γὰρ τῆς δεχομένης 

15 Ψυχῆς τὸ αἴσϑημα οἰκεία τις χατασχευὴ γίνεται ἐχ τῶν ἀπὸ τῶν αἰσϑητῶν 
υνημῶν. ἐχ μὲν γὰρ tod αἰσϑήματος χαὶ τῆς μονῆς τοῦ χατ᾽ ἐνέργειαν 
αἰσϑητοῦ μνήμη τε χαὶ φαντασία. ἔστι γὰρ ἣ φαντασία χίνησίς τις τῆς 

ψυχῆς ὑπὸ τοῦ ἀπὸ τῆς αἰσϑήσεως μείναντος. οἷον γὰρ αἰσϑητῷ ἐντὸς 
ὄντι τῷ ΠΕ τούτῳ, ὃ χαὶ φανταστὸν χαλεῖται, ἐπιβάλλουσα 7 

20 Ψυχὴ ἣ φανταστιχὴ ἀλλοιοῦταί πως, ὡς ἣ αἴσϑησις τῷ αἰσϑητῷ ὄντι 45 

ἐχτός. ᾧ ὅταν μὲν ὡς πρότερον ὁραϑέντι χαὶ ὡς ὁμοίως ἐπιβάλλει 

ὁμοίως, μέμνηται: 4 δ᾽ ἕξις χαὶ ἥ ἀντίληψις ἢ ὡς εἰχόνος αὐτοῦ χαὶ 
δυοιώματος ὙΠ νήμη. εἰ δὲ μὴ ὡς τοιούτου μηδὲ συναναφέρει 
τὸ εἶναι αὐτὸ εἰχόνα χαὶ ὁμοίωμα οὗ πρότερον ἤσϑετο, φαντασία τὸ 
τοιοῦτον, οὐχέτι ὃ ον τ σι χαὶ μνήμη. 

Ρ. 10010 Ἔχ δὲ ἐμπειρίας ἠρεμήσαντος τοῦ χαϑόλου. 
> ε - , > \ ~ ¢ ΗΠ +N ΠΣ , Ξ Ηρεμήσαντος τοῦ χαϑόλου ἀντὶ τοῦ “χατὰ ταὐτὸ χαὶ ὡσαύτως 50 

αὐτοῦ μείναντής τε χαὶ νοηϑέντος χαὶ μὴ ὡς ἐπὶ πολλὰ τὴν μετάβασιν 
v » 3 ΄ Ν ΄ 2 =~ Ware , e's \ x ΄ 
SCYUVLOS AS S s = — - 5" 7 ἔχοντος ἀλλ᾽ ὡς ἑνὸς μείναντος ἐν τῇ ψυχῇ τί ὃ ἐστὶ τὸ χαϑόλου, 

30 ἐξηγησόμεϑα᾽ τὸ γὰρ ὃν ἐπὶ πᾶσι τοῖς xa)’ ἕχαστα χαὶ πολλοῖς χατὰ τὴν 
ὁμοιότητα χαὶ ταυτότητα τὴν ἐν αὐτοῖς ληφϑεῖσαν ἐν τῇ ψυχῇ, τοῦτό ἐστι 

1 ὧν addidi 3 γινομένου γνωρίμου Ua 4 οὕτως Ua: ὅτι R ὕλης Ua: ὅλως R 
6 αὐτῆς R 8 post ἔνεστιν add. ἢ Ua ἔτι αὶ Arist.: τί Ua (d, corr. A) ef. vs. 10 
9 ἔστιν addidi 12 Evyepa sic Ua πλείω Ua γνῶσιν a 14 zat μονῆς 
B: μόνης RUa χτᾶται] xt corr. B 15 ἀπὸ τῶν R: ἀτόπων Ua 19 φανταστὸν 
BUa: φανταστιχὸν R 21 ὡς alt. om. a ἐπιβάλλῃ conicio 22 ἡ alt. om. Ua 
7 tert. superser. B 23 εἰ seripsi: ἡ libri τοιοῦτον Ua 24 od libri 
26 post ἐμπειρίας add. ἢ ἐχ παντὸς Arist. (om. pr. n) ef. p. 602,2 27 κατὰ ταυτὰ 
Scripsi: xat αὐτὸ R: χατὰ ταῦτα Ua 90 ἐξηγησάμεϑα Ua ἕν seripsi: ὃν libri 
post χαὶ del. χαϑόλου Β 31 αὐτοῖς scripsi: αὐτῶ R: αὐτῇ Ua 
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τὸ χαϑόλου. ὃ χαϑόλου τέχνης ἀρχὴ χαὶ ἐπιστ yivet ἡ μὲ τὸ χαϑόλου. ὃ χαϑόλου τέχνης ἀρχὴ χαὶ ἐ ἤμ ης Ἰίνεται. ἣ μὲν 

χαϑόλου πρότασις πεπηγυῖά τε χαὶ ἐπὶ 

ὶ 

()“ 

\ > ΄ " δεν ν τα Ρ "τ ΕΥ 

yap ἐμπειρία ἀπαγὴς ἔτι" ἢ ὃ 
ταὐτοῦ μένουσα χαὶ ἐκ τῆς τῶν ὕπ᾽ αἴσϑησίν te χαὶ ἀνήμην ἐλθόντων δῦ 

ληψιν ὁμοίαν ποιουμένη χαὶ 11δν ὁμοιότητος χαὶ τῆς ἐπὶ τούτοις ἐμπειρίας περί 

5 τῶν ὁμοίων μὲν τού οὐκ ἐληλυϑότων δὲ εἰς αἴσϑησιν ὡς + ἐν τῇ 
5 

tS 

χόντων χατὰ τὴν ἀπὸ τοῦ Ouolov ἐπὶ τὸ ὅμοιον 

το 
τὸ 

2 
ξ χαὶ τούτοις πάντων 

μετάβασιν. 

Περὶ γένεσιν μὲν οὖσα, τουτέστι περὶ γενητόν τε χαὶ ποιητὸν 
οὖσα. ποιητὸν δ᾽ οὐχ ἁπλῶς ἀλλ᾽ ἡμῖν ἢ ἐστι τέχνης ἀρχή. 

37> Ἃ X " \ Μ » 4 ‘ 

10 ἂν ὃξ περὶ tO ὄν. ἤτοι λέγει περὶ ἀγένητον ual ἀΐδιον χαὶ οὐχ 
5 / ‘ , > 

ἐν γενέσει τὴν ἐπιστήμην: ἐδείχϑη yap ὅτι af ἐπιστῆμαι χαὶ ἀποδείξεις ὃ 
\ 3/N a) ARK Ἃ nn , > ΄ Vv ΄ 3 / ! 5 / > 

περι Alots. Ἢ μᾶλλον OV Gy λέγοι οὐ ὡς OYTOS yf ἀντίληψις ξγξνετο, οὐχ 
‘ 

΄ ie ) ¢ ~ , ΠΥ ~ ~ , ὡς UP ἡμῶν γινομένου: ἢ γὰρ ἀπὸ τοῦ τοιούτου ἐχ τῆς μνήμης τε χαὶ ‘ 

> ἊΝ ~ , , 5 , | , 

ἐμπειρίας τοῦ χαϑόλου μονὴ ἐπιστήμης ἀρχή. χαὶ γὰρ φυσιχὴ ἐπιστήμη 
= \ (fe Wd ΄ 15 χαΐτοι περὶ τὰ χινούμενα οὖσα χαὶ περὶ γένεσιν: ἁπλῶς γὰρ ἢ μὲν τέχνη 

Ν \ ) ig ¢ περὶ τὸ Op ἡμῶν γινόμενον, διὸ χαὶ ἢ ἀρχὴ τοῦ εἶναι αὐτῇ ἐν ἡμῖν, ἢ 
> ΄ a 

ἐπιστήυη “ΞΣ τὰ μὴ OO’ ἡμῶν γινόμενα ἀλλ᾽ ὄντα. 
" 

Ρ. 100418 Η δὲ ψυχὴ ὑπάρχει τοιαύτη οὖσα ὁ 
σ 

Oo \ >) ~ ~ fe » Ἁ Ἁ -." >] , 

20 Οὕτως uat ἐν τῇ ψυχῇ συμβαίνει τῇ λογικὴν thy δύναμιν ἐχούσῃ 

τῆς τοιαύτης ἐν αὐτῇ στάσεως. ἐχ γὰρ τῶν αἰσϑητῶν πο χαὶ 

ἄλλοτε ἄλλων γινομένων ΠΣ γινομέ vis χαὶ ἐμπειρίας ἐχ τῆς μνήμης, 

ἐπὶ ταύτῃ στάσις τοῦ ἐπὶ ταύτῃ τῇ ἐμπειρίᾳ χαϑόλου, ἔπειτα ἄλλου 

ὁμοίου, χαὶ οὕτως ἐπὶ τὸ χαϑόλου χαὶ τὴν ἀρχὴν ἢ ἀπὸ τῶν τοιούτων 
25 στάσεών τε χαὶ περιλήψεων πρόοδος. τὸ δ᾽ ἕως ἐπ᾽ ἀρχὴν ἦλϑεν τὖ 

͵΄ ae we τὴν évwy εἶπεν: ἣ γὰρ 
ὶ 

» A ~ ~ 

ἤτοι ἐπὶ τῶν ἐν τῇ ψυχῇ νοουμένων te χαὶ ἀϑροιζο ο Ἔ 

ἐπὶ τοῖς αἰσϑητοῖς (τοῦ) χαϑόλου συναίσϑησίς τε χαὶ σύστασις χαὶ ἣ ἐπὶ τοῖς 
πρώτοις χαϑόλου λῆψις τῆς ἀρχῆς χαὶ τοῦ πρώτου χοινοῦ λῆψις. ἣ ἀρχὴν 

χαὶ ἐν τῷ στρατοπέδῳ εἶπε τὸν ἀϑροισμὸν χαὶ τὴν τάξιν τε χαὶ τὴν 
80 ἀϑροισιν καὶ τὴν παράταξιν τοῦ παντὸς στρατοπέδου. λέγει δ᾽ ἐπιτη- 

δειότητα χαὶ δύναμιν τὴν ψυχὴν ἔχειν τοῦ δύνασϑαι φυλάσσειν τὰ ἀπὸ 
τῶν αἰσϑητῶν πάϑη. 

16 Ua: χαὶ R ἐπιστήμη B 2 ἔτι R: ἐστιν Ua πρότασις ἢ: τροπὴ 

Ua te om. R ὃ τῶν om. ἢ 5 post μὲν add. ἐν R τῶ, ut 

videtur, R: verba gravius depravata videntur 9 ποιητὸν scripsi: ποιητοῦ libri 

11 ἐδείχϑη] 1 8 p. 75» 21 sq. post zai add. at U 12 λέγη Ua 13 γινομένου 

Seripsi: γινομένη libri τοῦ om. R 14 ἐπιστήμη om. R 15 yap ἡ μὲν R: 

γίνεται. ἡ μὲν yap Ua 17 μὴ om. Ua ὄντα R: αὐτά Ua 18 τῇ adty U 

20 λογιχῆ Ua 23 στάσης R 25 te B: om. RUa περίοδος R 26 ἐπὶ 

R 27 tod addidi σύνϑεσίς---στάσις Ua 28 χοινοῦ seripsi: χοινὴ 

libri ὑπάρχει, om. 7 KR 29 fort. ὡς ἐν εἶπας tov ἀριϑῦμόν Ua τάξιν 

R, corr. B: στάσιν Ua, pr. Β 29.30 τὴν ἄϑροισιν καὶ τὴν om, Ua 31 τῆς 

Ψυχῆς R φυλάττειν Ua 
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p- 100214 “O δ᾽ ἐλέχϑη μὲν πάλαι. Π5ν 

"Ore ἔλεγεν “ex δ᾽ ἐμπειρίας ἠρεμήσαντος τοῦ χαϑόλου ἐν τῇ 

ψυχῇ". 

p. 100216 Καὶ γὰρ αἰσϑάνεται μὲν τὸ χαϑ᾽ ἕχαστον. 

5 Λέγει thy αἴσϑησιν μὲν αἰσϑάνεσϑαι ὧν ἂν αἰσϑάνηται [χαὶ] ἐπὶ τῶν 56 
) σ ~ A ~ ted \ Ser ΄ »Ἕ 

xa ἕχαστα’ τῶν γὰρ ἐν τοῖς χαϑ᾽ ἕχαστα χαὶ ἀτόμοις ἢ αἴσϑησις 
, la ΄- τὰ » ΕἾ + XN ~ Ξ , Ppt an , ~ 

αἰσϑητιχή" 4 δ᾽ ἀντίληψις αὐτὴ τοῦ χαϑόλου γίνεται. ὃ βουλόμενος δεῖξαι, 

πῶς γίνεται, παραδείγματι ἐχρήσατο τῷ ἀνθρώπῳ χαὶ τῷ Καλλίᾳ, οὐχ ὡς 

τοῦ ἀνθρώπου χαϑὸ ἄνθρωπος ἣ τοῦ Καλλίου χαϑὸ Καλλίας ὄντος αἰσϑητοῦ, 
5» 5 a la Ne AS 7 ~ , [4 \ ΄ >) , v 

10 ἀλλ᾽ ὃ λέγει διὰ τούτων ποιεῖ γνώριμον. ὡς yap ὃ ἀνθρώπου ἔννοιαν 
ν 3 ε γ ΄, ~ 9 , y ~ “Ὁ 5 y¥ 
ἔχων οὐχ ὡς Καλλίου τοῦ ἀνθρώπου ἤ τινος τῶν xa Exacta τὴν ἔννοιαν 

ἔχει ἀλλὰ τούτου ὃς χατὰ πάντων τῶν xa) ἔχαστα ἀνθρώπων χατηγο- 80 

ρεῖται κοινῶς, ὧν ἐν πᾶσιν αὐτοῖς, οὕτως ἢ ὄψις ἢ τοῦ ἐν τῇ χιόνι λευχοῦ 

αἰσϑανομένη οὐχ ὡς χιόνος λευχῆς αἰσϑαάνεται ἀλλ᾽ ὡς λευχοῦ: ὃ λευχὸν 

15 χοινόν ἐστι τῇ χιόνι πρὸς τὰ λευχὰ πάντα" χαὶ γὰρ ὁρᾷ τὸ ἐν αὐτῇ 

χιών. 
χιό 

΄ 5 > Y a 

λευχόν, ἀλλ᾽ οὐχ ἢ 

p. 100b2 Ofov τοιονδὶ ζῷον. 

Τὸ μετὰ προσϑήχης τινὸς λεγόμενον μεμερισμένον, οἷον Coy τοιονδί, 

τὸ δὲ χωρὶς προσϑήχης ἀμερές, τουτέστιν οὐ διῃρημένον. 

R 20 p.100b5 Ἐπεὶ δὲ τῶν περὶ τὴν διάνοιαν ἕξεων. 

"Or οὐ τῇ διὰ ἀποδείξεως γνώσει ἢ αὐτή ἐστιν ἢ τῶν ἀρχῶν γνῶσις, 
χαὶ ὅτι ὁ νοῦς ἐστιν ὁ τὰς ἀρχὰς γινώσχων τῆς ἐπιστήμης, χαὶ ὅτι ὄντος 
τοῦ ἐν ἡμῖν νοῦ διττοῦ, τοῦ μὲν ϑεωρητιχοῦ τοῦ δὲ πραχτιχοῦ, χαὶ 

ὄντος τοῦ μὲν πραχτιχοῦ περὶ τὰ ἐνδεχόμενα χαὶ ἄλλως ἔχειν τοῦ δὲ 

25 ϑεωρητιχοῦ περὶ τὰ ἀίδια χαὶ ἀεὶ ὁμοίως ἔχοντα, τοῦ μὲν πραχτιχοῦ νοῦ 

δύναμις ἥ τε δοξαστιχὴ χαὶ ἢ λογιστιχή, τοῦ δὲ ϑεωρητιχοῦ ἥ τε νοητιχὴ 45 

χαὶ ἢ ἐπιστημονιχή: ὧν at μὲν τοῦ πραχτιχοῦ οὐχ ἀεὶ ἀληϑεύουσιν, at 

δὲ τοῦ ϑεωρητιχοῦ ἀεί. χαὶ ὅτι δόξα ἐστὶν ὑπόληψις ἄνευ ἀποδείξεως, 

διὸ χαὶ ἀβέβαιος, χαὶ λογισμὸς δὲ ἀπατᾶται πολλάχις τῷ μηδὲ τὴν ὕλην, 

2 ὅτε Βα: ὅτι R ἔλεγεν] p. 100 26 ἠρεμίσαντος ἃ 4 χαϑέχαστα R 

D αἰσϑάνεσϑαι μὲν Ua αἴσϑηται R καὶ delevi 6 χαϑέχαστον pr. 1. Ua 

7 τὸ Ua 8 γίνεται R: εἴρηται Ua 9 χα 0d pr. 1. Ua 10 ἀνϑρώπου scripsi: 

ἄγος libri 11 χαϑέχαστον Ua 12 ἔχει scripsi: ἔχων libri χαϑέχαστον Ua 
ante ἀνϑρ. add. τῶν B 13 χοινὸς αὶ τοῦ om. R τῇ om Ua 14 ἀλλὰ, 

om. ὡς Ua 15 ὁρῶ Ua αὐτῷ R 18.19 τὸ---διῃρημένον om. a 18 ζῶον 

U: om. R 19 οὐ U: om. αὶ 22 χαὶ alt. om. Ua 25 ἀεὶ om. R 
28 xai— p. 603,2 βούλεσϑαι hue transposui: post p. 603,10 ϑεωρητιχή colloc. RUa 

zat ὅτι R: ὅτι ἡ Ua 29 ante Aoy. add. 6 Ua νὴ ΚΒ 



ANONYMI IN ANALYT. POST. 1119 (Arist. p. 10025. 15] 603 

. a \ Vv ) 7 . > Q~ ~ " ‘ ‘ 7, A 

περὶ ἣν [καὶ] ἔστιν, ἀναδέχεσθαι τὴν ἀχριβῇ νῶσιν" περὶ γὰρ ta ἐνδε- 
χόμενα, περὶ ὧν χαὶ τὸ βούλεσϑαι. αἵ γὰρ αἰσϑήσεις ἄλλως ἀληϑεῖς, οὐ 

χατὰ σύνϑεσίν τινα" τοῦτο γὰρ ἴδιον τῆς λογιχῆς ψυχῆς. 

p. 100015 Καὶ ἣ μὲν ἀρχὴ τῆς ἀρχῆς εἴη ἄν. 15» 

5 Εἰπὼν ἀρχὴν ἐπιστήμης εἶναι tov νοῦν, ἔχειν δὲ χαὶ ἀρχὰς τῶν 
ἐπιστητῶν τὰς ἀμέσους προτάσεις, νῦν λέγει ὅτι 7 μὲν ἀρχὴ τῆς ἐπιστήμης 

εἴη ἂν τῆς ἀρχῆς τῶν ἐπιστητῶν γνῶσις, ἢ δὲ πᾶσα ἐπιστήυη παντὸς 
τοῦ ἐπιστητοῦ: ὡς γὰρ ἢ ἀρχὴ πρὸς τὴν ἀρχήν, οὕτως τὸ πᾶν, οὗ 7 50 
ἀρχή, πρὸς τὸ πᾶν πρᾶγμα, οὗ τῆς ἀρχῆς ἦν ἣ τῆς ἐπιστήμης ἀρχὴ 

10 γνωστιχή τε χαὶ ϑεωρητιχή. 

1 χαὶ delevi 4 ἀρχῆς (post μὲν) U post av add. ἀρχή U ὃ ἐπιστήμην U 

τὸν νοῦν εἶναι Ua ἔχων Ua τῶν om. R 6 ἐπιστηυῶν αὶ 7 τῶν 

ἐπιστητῶν OM. ἃ 10 τέλος subser. B: ἀριστοτέλους ἀναλυτιχῶν ὑστέρων δεύτερον U: 

Ἀνωνύμου ἐξηγήσεως, τῶν εἰς τὸ δεύτερον τῶν ὑστέρων ἀναλυτιχῶν ἀριστοτέλους, τέλος ἃ 
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opp. οἱ δι᾽ αἰτίου συλλογισμοί (coni. αἱ 

ἀποδείξεις) 91,20. 28 χυρίως 74,3 78,12 

προσεχές 76,31 

ἄχανϑα 89,25. 28 

ἀκολουϑεῖν logice 59,27 ἐξ ἀνάγκης 64,13 

74,16 75,3 19,9 91,25 
73,14 

ἀχολούϑησις τῶν ὅρων 90,2 plur. 79,5 

ἀκολουϑία logice (πρὸς αὐτά) 62,18 67,20 

74,14. 24. 28 75,9 sq. 76,28. 29 77,5 sq. 
19.0.11 
77,10 

ἀκούειν τι ἐπί τινος 59,10 πλεοναχῶς 66,12 

ἀχριβὴς γνῶσις 03,1 compar. 99,30 sq. 

ἀχριβῶς εἰδέναι coni. προσεχῶς 63,8 
ἄκρος (ὅρος), τὸ ἄ. 64,1. 9.19 sq. 67,21 

716,26 93,17 95:9: 10 99,14 

ἀληϑεύειν 02,27 

56,12 
ἀλλά in apodosi post et 53,26 56,24 86,2 

91,7 ἀλλά — ye 59,32 ἀλλ᾽ οὖν 86,29 

ἀλλήλων. δι᾿ ἀλλήλων δειχνύναι 58,3 ἀπο- 

δειχνύναι 91,13 

ἀλλοιοῦσθαι 00,20 

ἄλλος παρά τι 61,27 18,3 ἄλλο ἄλλῳ et 

sim. 52,26 59,8 93,21 (v. ἄλλοτε) 
. a 6€ 51,23 69,11 ἄλλως μὲν 

. ἄλλως δέ 67,12 

ἄλλοτε ἄλλος 78,27 01,22 

ἄλογος 85,19. 29 

dpa opp. χωρίς 76,20 

ἀμεγέϑης 80,13 

ἀμερής i. 4ᾳ. οὐ διῃρημένος 02,19 

χατὰ τὸν χρόνον 

τὴν ἀνάγχης ἀ, 129,28 ἄμεσος 

χατὰ τοὺς χρόνους 74,8 

ἀληϑεύεσϑαι κατά τινος 

ἄ. μὲν 

*) 47—99 = 547—599, 00—03 = 600—603. 
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ἄμεσος 10,31 77,16 sq. 86,2 99,4 οἱ τῶν 
ἀ. ὁρισμοί 68,1 προτάσεις 55,11 78,3 03,6 

ἀναπόδειχτος 64,24 65,2  coni. 

ἀρχαὶ συλλογιστιχαί 79,16 

ἄμεσος 

coni. 
πρῶται 99,17 

διαίρεσις 85,32 
ἀμφισβητεῖν χατά τινος 81,30 

ἄν (ἐάν) ὁ. indic. 66,5 
ἀναγκαῖος (προτάσεις, συμπέρασμα) 1. 4. 

χαϑόλου 19.14.16 ἐξ ὑποθέσεως 73,29 

ἀ. γινομένοις 79,9 

ἀνάγκη. ἡ βίαιος ἀ. 12,1 ἀνάγκῃ τινί opp. 

ϑέσει καὶ συνϑήχῃ 60,18 τὴν ἀνάγκης 

ἀκολουϑίαν 73,23 πᾶσα a. 90,28 

ἀναδέχεσθαι τὴν ἀχριβὴ γνῶσιν 03,1 

ἀναιρεῖν logice 92,26 

ἀναίρεσις logice 92,16 

ἀναιτίως γίνεσθαι 73,21. 22 

ἀναχεφαλαιοῦν med. τὰ δεδειγμένα 60,23 

ἀναλαμβάνειν τὴν γνῶσιν 99,22 

ἀναλογία. thy αὐτὴν ᾿ἀ. ἔχειν 89,25. χατ᾽ 

ἀναλογίαν ibid. 22.24 90,4 94,10 

ἀναπνεῖν 90,14 

coni. 

ϑέσεις 

65,13 66,2 

ἀρχαί 53,8 

ἀναπόδειχτος 64,18 

ἄῤεσος 64,24 65,2 

68,1. 9 
ἄνϑρωπος in exemplis 49,5 56,4 sq. 61,27 

65,17 80,17 85,19 93,9°98,2. 14 ‘02,9 sq. 

ἄψοδος logice ἐπί τι 78,6 

ἀνομογενής 80,10 

ἀνταχολουϑεῖν ἀλλήλοις 94,19. coni. ἄντι- 

στρέφειν ibid. 29 

ἀντιδιαιρεῖν pass. 80,10. 1ὃ 

ἀντίληψις (coni. ἣ ἕξις) 00,22 O1,12 ἣ 

ὃ ἀ. αὐτὴ τοῦ χαϑόλου γίνεται 02,7 

ἀντιπερίστασις τοῦ ϑερμοῦ 90,18. 10 

ἀντιστρέφειν 52,18: 28 18,15. 17." (coni. 
elvat) 1 90,30" 92°25 

96,11 τ “ci Se 

τίνες ἀντιστρέφουσι THY ὑπὸ- 

éx ἴσης 
94,13. 14. 26 

91,22. 23 

χειμένων τῷ τε αἰτίῳ xal τῷ αἰτιατῷ 

96,5 οἵ, 94,25 

ἀντιστροφὴ τῶν αἰτιῶν 78,26 

ἀντίφραξις τῆς γῆς 18, 24.25 

ἄνωϑεν διαιρουμένους Opp. κάτωϑεν συντι- 

ϑέντας 88,16 

ἀνώνυμος. a. γένη 81,18. 19 

ἀνωτέρω logice 56,20 84,8 

ἀορίστως 75,2 

ἀπαγήῆής 01,2 

ἀπαντᾶν 13,3 

I INDEX 

ἄπειρος. ἐπ᾽ 

ADL 99.906 

ἁπλοῦς coni. 

σύνϑετος 68,7 

ἀποβαίνειν i. gq. συμβαίνειν 72,25 

ἄπειρον 77,10. 13.28 78,1 

ἀσύμπλοχος 47,18 opp. 

ἀποδεικνύναι opp. ὁρίζεσθαι (coni. συλλογί- 

ζεσϑαι) expl. 58,17 67,12 sq. 60 ἀλλήλων 

91,13 ἀποδειχτός 53,4. 5.24 64,21 
65,12. 20 66,1 

ἀποδεικτιχός 99,14.15 συλλογισμός opp. 

λογιχός, διαλεχτικός 62,9 sq. ἀρχαί expl. 

99,16 ἀποδειχτιχῶς 94,23 98,2 ἡ ἀπο- 

δειχτιχή 59,2 

ἀπόδειξις coni. συλλογισμός 58,16 

ἡ OV ὁρισμοῦ γνῶσις 53,12 sq. 
opp. 

χυρίως 

1. 6. ἡ τοῦ ὅτι ἔστι διὰ τῆς αἰτίας 65,6 

ἡ χυριωτάτη 99,13 δι᾿ ἀποδείξεως εἰδέναι, 
γινώσχειν 51,18 sq. χωρὶς, ἄνευ ἀποδε΄- 

ξεως 53,6 54,25. 21 57,29 02,28 

ἀποδιδόναι ὁρισμόν, αἰτίαν sim. 89,24. 32 
60,3 68,31 75,25 76,20 84,25.26 86,11 sq. 

89,10.16 93,1 97,9 éxetvou ἐστὶν οὗ 

ἀποδίδοται 60,30 i. q. ὁρίζεσϑαι 70,9 

αἰτίας 89,21 

ἀπορεῖν μήποτε 91,28 92,10 περί. τινος 

51,17 pass. 62,15 65,21.75,27 

ἀπορία 90,25 99,21 

ἀπόσβεσις πυρὸς ἐν νέφει 67,13 sq. 

ἀποτελεῖν τι éx logice 80,25 

in apodosi post εἰ 

ἀπόδοσις τῶν ὁρισμῶν 86,6 

ἄρα. εἰ ἄρα ἔστι 48,3 

88,20 
ἀργῶς. οὐχ ἀ. πρόσκειται 73,12 sim. 85,32 

ἁρμιόξειν ἐπί τινος 86,25. 21 

ἄρρην. τὸ ἄ. 36,14 

ἀρχή 80,12 01,24 sq. ἀποδείξεως 77,19. 20 

80,4 ἐπιστήμης, τέχνης, 00,1 O1,9 02,22 sq. 

συλλογισμοῦ 78,7 συλλογιστιχαί 79,16 ἡἣ 

γνῶσις τῶν ἀρχῶν 99,22. 34. τὸ ἐν ἀρχῇ 

84,22... 81.18..27. 88,12: τὴν ἀρχὴν. μὴ 

εἶναι. οὐ sim. 60,12 65,15 66,25 75,28 

zat’ apyds 62,12..17 

ἀσάφεια 89,5 

ἀσυλλόγιστος 88,24 ἀσυλλογίστως λαμβάνειν 

56,5 
ἀσύμπλοκος coni. ἁπλοῦς 47,18 

ἀτελής 00,7 

ἄτομος 81,24 ἐν ἀτόμῳ (χρόνῳ) 77,30 78,1 

τὰ ἄ. (τὰ ὑπὸ τὸ εἶδος) 81,26 sq. coni. 
ἕχαστα 02,6 86,20. 21 87,17 

opp. ὡς ἀληϑῶς ὃν a. 98,24 

τὰ χα 

88,7 sq. 
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99.99 24 ἄτοπος 94,138.20 57,16 62,15 122.2 
τὸ ἀχολουϑοῦν a. 59,27 

αὐτάρχης πρός 97,19 81,12 

Sips τὸ αὖτ. 72,13. 14 

opp. ἐξ a 

αὐτός. TO αὐτὸ τῷ ApLdpU, τῷ εἴδει (κατ᾽ 

εἶδος), ἥξνει 73,8. 14 80,90 87,8 

90,1. 20. 21 97,24 
ἀφορίζειν 88,2 

ἀφορμή coni. ὁδός 63,3 

αὐτομάτως 

Bie ais ibid, 12 

_.~ 
ma) 

Βίαιος ἀνάγκη 72,7 

βούλεσθαι (περὶ τῶν ἐνδεχομένων) 08,2 
βούλησις. κατὰ 

12,21. 22. 27 
βροντή; 67,9 sq. 71,18 

τὴν β. τοῦ τεχνίτου 

[dp nempe 53,20 57,16 73,3 

82,23 89,11 97,9 98,19 

76,12. 13 

fe S 99 γένεσις O1,15 τῆς olxias 18,22. 28 τῶν 

ἀποδείξεων (coni. σύστασις) 99,11 χύχλῳ 

ἢ τινῶν 78,17.18 aitiz tod τὴν yx. 

συνείρειν 75,26 76,20. 21 ἐχ γενέσεως 

99,21 

γένος def. (opp. ἴδιον) 81,15 sq. 

τῶν οἰχείων εἰδῶν, εἰ καὶ μὴ ἀεὶ ἐνεργείᾳ, 

χατά γε δύναμιν ἀεί ibid. 22 cf. 86,17 

87,9 sq. xat yap τὸ y. τί ἔστιν oD ἐστε 

γένος 49,4 cf. 59,14 sq. 63,5 

TOD γένους διαλεχτιχὰ προβλήματα 48,6 

\ 
ἐπὶ πλέον 

‘ > A 

τὰ ATO 

ἀνώνυμα 81,18.19 τὰ πρῶτα 86,15 τὰ 

γενῶν μὲν φαντασίαν ἔχοντα οὐχ ὄντα δὲ 

γένη 87,21 

ὁρισμὸν ἀπὸ τῶν εἰδῶν ibid. 26 

πῶς εὑρήσομεν τὸν τῶν 1. 

γῇ. ἣ τῆς γ. ἀντίφραξις 18,24. 25 

γίνεσθαι. τό τε μηδὲν ἀναιτίως γίνεσϑαι 

73,21 τὸ ὑφ᾽ ἡμῶν γινόμενον 01,10. 17 
γενητός" coni. ποιητός ibid. 8 

ἀποδείξεως 92,2 γινώσχειν δι᾿ ὁρισμοῦ, δι᾿ 
. ς Tea 4 - ΄ 

τὸ δι᾿ ὁρισμοῦ γνωστόν 53,5 
γνωρίζειν 59,5 (δι᾿ ἀποδείξεως) 65,22 79,3 

85,17. 18 87,22 al. 
γνώριμος 70,29 85,17 γνώριμον ποιεῖν 

63,15 71,4 88,26 02,10 

γίνεσϑαι 65,5 71,2 85,28 

στότερον 96,7 

γνῶσις 51,23. 24 62,24 sq. 65,28 al. δι᾽ 

ἀποδείξεως, δι᾿ ὁρισμοῦ 52,14 53,4.7.13.27 

Arist. XII 8, Anon, in Anal, 

ἔχειν 63,24 

comp. coni. 

Comment. Post. 11. 

, 

διαφορά 609 

κατὰ τὸν ὁρισμόν 84,15 τῶν ἀρχῶν 

99,21 sq. opp. ἡ διὰ ἀποδείξεως 02,21 

τὴν γν. ποιεῖσθαι ἐκ 63,19.20 
γνωστικός 60,8 

γράφειν pass. en ἐν ἀντιγράφοις) 74,2 

δεῖ γεγράφϑαι 80,3 

γωνία. αἱ τοῦ esi γ- 51,9. 25 66,20 

αἱ ἐντὸς τρεῖς y., αἱ ἐφεξῆς 52,9 sq. τὴν 

ἐν ἡμιχυχλίῳ 68,24 sq. ν. ὀρϑύός 

Δάκτυλος. δειχνύναι τῷ ὃ. 58,27 

δειχνύναι τῷ δαχτύλῳ 58,27 ς. infin. 50,7 

56,4. 5. 10 97,13 

δεικτιχοός τινος 59.27 59,18. 21. οἱ 60,7. 8 

70,3 79,28 81,5 

δεῖν. δέον coni. προσῆχον 70,17 δεόντως 

30,20 al. 

διαβεβαιοῦν med. περί τινος 77,22 

eens? 86,31 διαιρεῖν logice 83,6 sq. 
> 

87,5 02,19 διαφοραῖς 86,26 εἰς προτάσεις 

7,21.24 εἰς εἴδη 88,10 ee 85,13 
ἄνωϑεν opp. κάτωϑεν συντιϑέναι 88,16 

διαιρετός 58,3 76,13. 14 ἐπ᾿ ἄπειρον 

7,13. 99. 75.» 
διαίρεσις log. 48,5 (opp. συλλογισμός) 

59,18 sq. 56,10. 14 © (ὁλόκληρος) 62,5 

82,25.27 83,5 sq. (ἄμεσος) 85,32 86,13 sq. 

διαιρετιχός. διαφορὰ ὃ. 86,29 ἡ ὃ, 

55,17 56,24 82,22 86,6 

85,14 

διαλεχτιχός. 

μέϑοδος 

ἡ διαιρετιχή 

i) > 
τα ὃ. προβλήματα 48,4 ὃ. 

, 

συλλογισμός coni. δι᾿ ἐνδόξων συνάγων 
> 

i.q.Aoytxos opp. ἀποδειχτιχός 62,9 διαλεχτ- 

ικῶς ὁμιλεῖν 89,6 

διάνοια ἐκ τῶν πολλάχις τῇ αἰσϑήσει φανερῶν ῃ Ἰσεί Paver 
χατὰ τὴν ἐν αὐτοῖς ὁμοιότητα ἀϑροίζει: τὰ 

χαϑόλου 51,1 
μὴ , , - «ἢ 

διανοίας γινόμενα. ibid. 

opp. φύσις 72,16 τὰ ἀπὸ 

18 sq. 

εἶδος 87,11. 

70,14. 24 

17 84,21 

αὑτὴν λαμβανομένη, 

83,10. 11 

διαφέρειν εἴδει, “aT 

98,1 

διαφορά 48,23 

logice 86,17 

συντιϑεμένη 

τῷ 

διαφέρει 57,14 

προς ς 

nat 

τ οὐδὲν 

τι 1014. 

τῷ τεμνομένῳ 

39 
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οἰκεῖαι zal προσεχεῖς ἑκάστῳ γένει ibid. 

2534. εἰδοποιός 85,8 αἱ ἀντιδιῃρημέναι 

ibid. 18 αἱ ἀντιχείμεναι ibid. 25 

τιχή 86,29 

88,10 
διάφορος xat εἶδος 97,23 

τῶν χατὰ τὴν διαίρεσιν δοϑέντων 

διαιρε- 

τελευταία 87,4 αἱ κυρίως 

διδόναι. 

Ἔν 

Ἢ ὃ, 93,12 

ὑπόληψις ἄνευ ἀποδείξεως, διὸ 

ss ἀβέβαιος 02,28 Σπευσίππου 84,17 

δοξαστιχός. ἣ ὃ. (δύναμις) 02,26 κὶ 

δύναμις τῆς ψυχῆς 99,18 01,31 02,26 sq. 

λογιχή 01,20 ὡς δύναμίς τις ὑποβεβλημένη 

ὕλης λόγον ἐπέχουσα 00,4 δυνάμει 

χατὰ δύναμιν 81,25 opp. ἐνεργείᾳ 74,5 

δύσχολος coni. ἀδύνατος 66,23 

᾿Βγγίνεσθαι 67,23 i τῶν ἀρχῶν ὕστερον 

ἐγγίνεται γνῶσις 99,20 

ἐγκατάλειμμα 00,19 

77,6 

εἰδέναι dr ὁρισμοῦ zal δι᾿ ἀποδείξεως 51.18.19 
ἢ 

εἰ ο. coniunet. 

ικός Opp. ὑλιχός (αἴτιον) 68,14 

εἰδοποιός (διαφορά) 85,8 

εἶδος opp. ἣ ὕλη 11,20. 22.29 00,7 xara 

τὸ εἶδος coni. τὴν αἰτίαν 68,2 ἐναντίωσις 

opp. χατὰ τὴν ὕλην ἣ κατά τι συμβεβηχός 
56,16 τὰ ἄτομα εἴδη 56,21 81,32 sq. 

85,23 86,25. 27 87,17288,7. 11.18 98,24 

τὸ eldos ὑφ᾽ ὃ τὰ ἄτομα, TO χατὰ τῶν 

ἀτόμων 81,28 

ΕΣ coni. μάτην 72,9 

εἰχ ὧν coni. ὁμοίωμα 00,22. 24 

εἶναι. τὸ εἶναι coni. ἡ οὐσία 57,5 οὐδενὸς 

ὁρισμὸς τὸ εἶναι" οὐδὲ γὰρ γένος ὅλως τὸ 

ὃν χαὶ τὸ εἶναι xal μία φύσις 59.14.1 τὸ 

ὃν χοινὸν μὲν ὄνομα, οὐχέτι δὲ καὶ πρᾶγυα 

87,23 εἶναι τινί coni. oa, 

περί τι O1,15 02,24. 25 

πιϑανότητά τινα 84,19 

... εἴτε μή 84,14 

χαὶ ὁ ὁρισμὸς χαὶ 

ὑπάρχειν 

εἰσφέρειν 

εἴτε (εἴ tt?) 

ExGTEPOS. ἡ ἀπόδειξις 

ἑχάτερον αὐτῶν 59,22 

ἐκβαίνειν τὸ γένος 80,21 

ἔκϑεσις τῶν ὅρων 96,6 

ἐχλείπειν astron. 47,16 49,6 

I INDEX 

ἔκλειψις τῆς σελήνης 49,7 91,13 

ἐχλογή 89,20 

ἐχτιϑέναι med. coni. 

Sy al 

ἐκτός 00,21 & ef pi 72,6 

ἐχφέρειν pass. ὑφ᾽ ἕν opp. διῃρημένη εἰς 
προτάσεις 61,22 ὶ 

ἔλαττον ὄν 83,9 

εἰρημένη 61,22 

λαμβάνειν (προτάσεις) 

ἐλάττων. τὸ ἐπ᾽ 

ἐλλιπῶς 

ἐμπειρία (ἀπαγής) 01,2. 4 

εἰς 84,7 ἐν 85,10 

ἔμπροσϑεν. ἐν τοῖς ἔ. 65,21 94,20 

ἔμψυχος 98,18 

ἐμπίπτειν log. 

ἐναντίωσις χατὰ τὴν ὕλην ἢ χατά τι συμ- 

βεβηχὸς οὖσα ἀλλ᾽ οὐ κατ᾽ εἶδος 56,15 

ἐναργής 60,24 

ἐνδειχνύναι med. 

τινος 66,29 

ἐνδεῖν (τῇ λέξει) 73,8 opp. περιττεύειν 86,19 

ἐνδεχόμενος 719,10 sq. 02,24 

ἔνδοξος 51,22 δι᾽ ἐνδόξων συνάγοντα 62,10 

οὗ évexa 69,27 70,5.11 sq. 

70,24. 25 80,24 περί 

he 

he 

Evexa (Evexey). 

{1 6: 

vei κατ᾽ ἐνέργειαν 74,3 00,16 ἐνεργείᾳ 

opp. δυγάμει 74,5 81,23 

ἐνεργὸς xat αἴσϑησιν 00,12 

ἐνίστασθαι. τῷ νῦν ἐνεστῶτι 77,24 

ἔννοια. ὁ ἀνθρώπου ἔννοιαν ἔχων 02,10. 11 

ἐνσημαίνειν pass. ἐν 60,2 

ἐντός 00,18 τὰς, ἐ. τρεῖς γωνίας 52,9. 11 

ἔνυδρος δ0,10 99,11 

ἐνυπάρχειν. ἐνυπαρχούσης τινὸς ἡμῖν γνώσεως 

99,25 
ετάζειν pass. ἐπὶ τῶν προτάσεων 55,13 

ηγεῖσϑαι 79,6 91,9 00,30 

ξηγηταί) ὡς φήϑησάν τινες 89,17 

ἧς 90,20 post partic. 50,8 62,11 76,11 

9251 98,19 
ts coni. ἡ ἀντίληψις 00,22 

witey εἶναι opp. παραχολουϑεῖν 93,25 

οιχέναι c. inf. 51,11 79,5 

γγέλλειν med. 88,26 

ταγωγή 56,25 opp. δι᾽ ἀποδείξεως καὶ 
συλλογισμοῦ 58,17. 21 

νος opp. 6 ὁριζόμενος ibid. 23 

ἐπαχολούϑημα 12,7 

mm 

“~~ OM, 
Oe SY TT 

o> uy 

Mm Ome Ms 

uy 

Oe. Oe 

ὃ ἐπαγωγῇ χρώμε- 

ἐπαχτιχῶς δειχνύναι 55,21 

ἐπανιέναι πρός 81,16 

πάνω. ἐν τοῖς ἐπάνω 87,27 logice 98,12 

ἐπαπορεῖν 58,31 
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émexteivery pass. ἐπὶ πλέον, ἐπὶ τὰ dvo- 

μογενῇ 80,14 sq. 

éxestaclogice 53,25 54,12.25 57,16 62,24.25 

70,15 73,22. 28 al. ἐξ ἀνάγκης 55,19 sq. 

ἐπέχειν ὕλης λόγον 00,4 

ἐπὶ τούτοις 56,9 59,22 

τι He ey τινί 00,19. 21 

al opp. τῷ χρόνῳ 91,7. 8 νοια. ant ἐ, 

ισχέπτειν med. 97,17 

πισχοπεῖν 50,11 

τιστήμη 47,8 (μάλιστα) 68,16 99,8 01,11 sq. 

opp. τέχνη ibid. 17 αἱ ἀρχαὶ τῆς ἐ. 00,1 

01,14 02,22 sq. 

ἐπιστημονικός. & γνῶσις 59,7 ἡ é. (δύναμις) 

02,27 
ἐπιστητός 03,6 sq. 

A 

MO OM OM. Mm 

ἐπιτάττειν τινὶ ὄνομα 81,16 

ἐπιτηδειότης coni. δύναμις 01,30. 31 

ἐπιφέρεεν addere 54,9. 13 59,27 97,6. 14. 23 

pass. 62,6 91,15. 20 

ἐπιχείρησις plur. 53,25 

78,8. 14 
ἔρεισμα toe) 

ρχεσϑαι ὑπ᾽, els αἴσϑησιν 01,3. 5 

ἔσχατος logice 98,23. 28 
tepos τῷ εἴδει 87,11. 12 

ἐξ ἑτοίμου εἰληφέναι 91,16 ς ὡς OM: ἔτοιμος. 
εὐπορεῖν τῆς αἰτίας 90,6 τοῦ τὴν αἰτίαν 

ἀποδιδόναι 89,15 εἰς τὸ λέγειν ibid. ὃ 

εὕρεσις 69,18. 18 65,14.28 82,22 87,28 

89,14 
εὐφύλακτος compar. 88,20 

ἐφαρμόζειν τινί intrans. 50,1 pass. ἐπὶ 

πλείονα 89,5 

ἐφεξῆς post partic. 82, 

76,19 

ἔχειν τι γνώριμον 63,24 

τὸν ὁρισμόν ibid, 10 

21 ἀλλήλοις {1.11 

τὸ ἐ. γωνίαι 52,9. 10 

τινος 64,9 

τὴν ὕπαρξιν τοῦ 

59,21 

γνῶσίν 

πράγματος ἀπό 63,1 seq. ὅτι 

ἐχόμενα coni. συνεχῆ 75,31 76,19 

Ζιητεῖν τι, περί τινος, εἰ 47,6 sq. 57,2 61,15 

62:11. 16 al. τὰ ζητούμενα 47,12 48,4 sq. 

50,15. (τοῦ μέσου thy ζήτησιν εἶναι ἐν 

πᾶσι τοῖς ζ.) 21 63,5 80,8 8ῦ,11. 34 

93,1. 2 

ζήτημα 50,9 

ζήτησις. εἰς ταῦτα πᾶσα ζ. ὑπάγεται (εἰ 

χαταγίνεσϑαι 611 

ἔστι τι μέσον, τί ἐστιν, διὰ τί ἐστιν) 50,23 

ef. 48,1 49,12 τινός, περί τινος, εἰ 50,2. 21 

51,6.7 52,1 61,19 62,27.28 63,13 65,14 al. 
thy ζ. ποιεῖσϑαι 48,26 μεμερισμένην εἰς 

πλείω τὴν ζ. ἔχειν 1014, 27 

ζῷον 97,2 25 98,2 

“Ἥλιος (ἐκλείπει) 47,16 

ἡμικύκλιον 81,9. τὴν ἐν ἡμιχυχλίῳ γωνίαν 

ὀρϑὴν εἶναι 68,23 sq. 

TOs. ἢ, {3 oo 
48,2 55,5 72,14 

01,10. 26 scilicet 

¢ 90,13 sq. 
ee 75,23. 24 

: ἀναπόδειχτοι ὃ. 68,1.9 

συνϑ ήκῃ opp. ἀνάγχῃ τινί 00,117 διαφέρειν 

ϑέσει 67,31 79,23 80,1 

vewpytexds (opp. πραχτιχός) νοῦς 02,25 sq. 

vewpta τοῦ προχειμένου 62,18 

ϑηλυς 56,14 

ϑέσει καὶ ESLS. 

Ἴδιος. ἐν τῷ τί ἐστι κατηγορούμενον, ἄλλως 
- > . 

Οὐ t. Ol. ἴδιον 54,4 cf. 81,15 τὰ ἀπὸ τ 

ἰδίᾳ 55,29 λεχτιχὰ πρ POSE 48,6 

99,10 war’ ἰδίαν 56,12 

iva Cees 
ἵππος 98,2 

Tots διὰ τ οὐ μείζων ἡμιχκυχλίου 51,9 
v >) 

78,19. 20. 27 95,4 96,11. 14 

icoypovety 73,16 

ἱστορεῖν 90,9 

ἰχϑύς 89,28 

Kateddery 90,14 

χαϑόλου expl. 00,2 

79,6 sq: 
15, 14 

καίτοι 6. partic. 01,15 

κακός. τὸ x. def. τὸ διαιρετόν 58,2 

χαταγίνεσϑαι περί τι 72,24 

39* 

9 sq. γίνεσϑαι expl. 

προτάσεις i. 4. avayxatat ibid. 



612 χαταλείπειν 

χαταλείπειν. τὸ  χαταλειπόμενον 60,13 

χατάλληλος. τὸ x. τῆς λέξεως 94,14 compar. 

64,12 

χατασχευάζειν ὁρισμόν expl. 86,8 sq. 

κατασχευή. (ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν αἰσθητῶν 

υνημιῶν) 00,15 

χατηγορεῖν συμβεβηχὸς οὐσίας 61,4. pass. 

69,23. 24 al. ἐν τῷ τί ἐστι 84,4. ὃ 55,14 

57,4 sq. 80,9. 10 sq. 83,10 sq. 86,21. 22 

τὸ κατηγορούμενον," ὁ x. ὅρος 47,15 49,22 

65,10. 11 61,3. 69,6 95,3 sq. (6 πρῶτος) 
98,21. 22 99,14 

χατηγορία plur, 84,10 1. q. τὸ χατηγο- 

ρούμενον 99,22 

χάτωϑεν logice 73,23 77,5 87,27 95,23 συν- 

τιϑέντας opp. ἄνωϑεν διαιρουμένους 88,16 

χενός. ἄρα ἔστι χενόν 48,25 

κένταυρος v. Κέντ. 

χερασφόρος 89,26 

χινεῖν ἀπορίαν 90,26 περὶ τὰ χινούμενα 

coni. περὶ γένεσιν 01,15 

χίνησις τῆς ψυχῆς 00,17 

τὸ he SEONG) τὸ γένο: 2 Jouuero 

01,28 53,7 99,8 

(coni. ἀνωτέρω) 84,8 86,27 χοινῶς coni. 

χοινός, 

πρῶτον xX. compar. 

καϑόλου 51,5 ὑπάρχειν 82,13 χοινότερον 

99,8 
χοινότης coni. ταυτότης 88,12. 13 

χρίνειν τινί τι 90,10 

χύχλος 60.1.4 χύχλῳ γένεσις, γίνεσθαι 

78,16. 18. 79,4 9 
1 

δεῖξις 78,25 91,3 94,26 
κύριος 64,20 compar. πρὸς γνῶσιν 00,2 

κυρίως 644.5 67,4 69,16 74,3 78,12 

κυριώτατα 80,1 

Λανιβάνειν ἐπιστήμην 47,8 τι ἀντί 54,16 
ὡς ὁρισμὸν χαὶ ἐν τῷ. τί ἣν εἶναι 54,28 
om. ὡς 53,1 i. q. παραλαμβάνειν 50,8 
58,7 al. i. q. τιϑέναι 55,20. 21 sq. coni. 

ὑποτίθεσθαι 57,7 coni. ᾿αἰτεῖσϑαι ibid. 30 

83,18 τὸ ἐν ἀρχῇ 54,22 57,27 γωρὶς ἀπο- 
δείξεως 54,25.27 ἀσυλλογίστως 56,5. 6 
Opp. ἀποδειχνύναι, ἰ δειχνύναι 68,20) διὰ 
συλλογισμοῦ 56,7 ἐν ἀποδείξει 66,4—6 δι᾽ 
ἀποδείξεως 83,20 c. inf. 54,23 Sq. ὅτι 
58,1 

λαμπτήρ 71,26 

λείπειν deesse Oigeade Oe πινὶ 01.290 

λέξις verba Aristotelis 64,12 (73) Tay) 

94,14 τῇ λέξει μόνῃ διαφέρον 66,16 

L INDEX 

λευχός 02,13 sq. 

λήψις τῆς ἀρχῆς, τοῦ πρώτου χοινοῦ 01,28 

Aldo¢g 78,21 sq. 97,25 
Aoytxds 85,19. 20. 29 00,12 

Ψυχή 03,3 

λογισμός (ἀπατᾶται πολλάχις) 02,29 

λογιστιχός. ἡ λ. (δύναμις) 02,26 

λόγος. 0 δὲ λ. ὁ αὐτὸς καὶ ἐπὶ τοῦ ὅτι ἔστιν 

δύναμις 01,20 

ὅ0,10 περὶ ἧς ... τὸν λόγον πεποίηται 

99,10 εἷς (κυρίως) 67,2 sq. i. 4. ὁρισμός 

58,2 08,00 71,1 ἃ]. coni. ὁρισμός 54,29 

70,1. 2.11 ὁριστιχός 56,8 

ἐπέχουσα 00,4 ἐν τοῖς τελευταίοις τέτρασι 

λόγοις τῆς Duc. ἀκρ. 76,18 

λύειν τὸ ἀπορούμενον, τὴν ἀπορίαν 75,27 

ὉΠ 15.909 ΠΡ ΟΝ 
λύσις (ἀπορίας) 90,81 

ὕλης λόγον 

Μάϑησις. ἀδύνατον μὴ προὐπαρχούσης τινὸς 

γνώσεως μ.. τινα γενέσϑαι 99,24 

ναχρόβιος (πλεοναχῶς λεγόμενον) 98,4 

μᾶλλον. ἣ p. 01,12 

μάτην coni. εἰχῇ 72,9 

μάχεσθαι. μαχόμενα γὰρ ἂν λέγοι 88,6 

μεγαλοψυχία (ὁμώνυμος) 87,31 

μέϑοδος 80,7 89,8: διαιρετιχή 55,17 56,24 

82,22 86,6 ὁριστιχή 81,92 

μέλλων (χρόνος) 74,24 

μένειν ἀπὸ τῆς αἰσϑήσεως 00,18 ἐπὶ ταὐτοῦ 
01,3 

μερίζειν pass. (els) 48,26. 27 02,18 

μεριχός (συλλογισμός) 52,7 

μέρος. ὄντων γενῶν τε χαὶ μερῶν τοῦ ζητου- 

vevov 63,5 cf. 59,15 64,22 

υ"ἱἐέσος. χυρίως μέσα 64,4. 5 

μεταβαίνειν ἐπί τι 88,15 

νετάβασις ἐπὶ πολλά 00,28 

ἐπὶ τὸ ὅμοιον Ο],7 

ἐν μέσῳ 66,29 

ἀπὸ τοῦ ὁμοίου 

μεταλαμβάνειν τι ἀντί 70,29 

μετάληψις τῶν ὀνομάτων εἰς τοὺς λόγους 

70,25 

μετόπωρον 715,23, 24 

υ ἡ (μηδέ, μηδείς, μηδέπω) post ὅτι, διότι 

48,1 52,13. 14 sq. 99... 19. 19. 55,18. 22 

56,10 57,16. 25 63,8 65,15 70,24 74,12 

75,32 al. post ἐπεί, ἐπειδή 61,2 77,14 

80,8 81,12 99,17 al. 
μιηνυτιχός 60,13 

νιἥποτε post ἀπορεῖν 91,28 92,10 

pate 1. ᾳ. μηδέ 60,28 
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μιν ην. ἡ 00,13 sq. def. ibid. 23° opp. φαντα- 

σία ibid. 25 
αἰσϑητῶν μνημῶν 00,16 

μνημονεύειν O1,4.5 55,31 84.8, 9. 99,10 

μονάς 80,12 

μονὴ τῶν αἰσϑητῶν (coni. ἘΝ 00,14. 16 

μυρίοι 85,9 

plur, ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν 

Νοεῖν pass. 00,28 ἐν τῇ ψυχῇ 01,26 

νοητιχός,. ἡ ν. (δύναμις) 02,26 

νοῦς ὁ τὰς ἀρχὰς γινώσχων τῆς ἐπιστήμης 
02.299 ἀν ὦ ὄντος τοῦ ἐν ἡμῖν νοῦ διττοῦ, τοῦ 

μὲν ϑεωρητιχοῦ, τοῦ δὲ πραχτικοῦ ibid. 

23 sq. 

νῦν. TO νῦν, ὃ ἀδιαίρετον 76,5. 13 

“Ὁ. τὸ περὶ οὗ νῦν ἀπορεῖ et sim. 51,17 

56,6 62,4 66,5.6 18,59 10.6.10 81,18 

88,11 94,3. 5.6 ἃ]. ἐν τοῖς ὅροις λαμ- 

βάνεται τοῖς ἐξ ὧν 79,21 

ὁδός (coni. ἀφορμή) τῆς τοῦ τί ἐστι γνώσεως 

63,4 

otxla 75,3 sq. 78,21 sq. 

ὀλίγος. πρὸ ὀλίγου 61,13 81,8 

ὁλόχληρος 61,21. 26 62,5 

ὁλόπτερος 86,1 

ὅλως. καὶ 6 50,8 61,28 μηδ᾽ 6. 53,13 
61,7 εἰ 6. 62,11 

ὁμιλεῖν διαλεχτιχῶς 89,6 

ΡΟ ἘΞ logice 87,23 

ὁμόγονος (αἴτια) 78,13. 23 

logice 85,5. 9 

χατὰ THY ἀπὸ τοῦ ὁ. ἐπὶ τὸ ὅ. 

ὁμοειδής 

ὅνιοιος. 

μετάβασιν O1,6 

ὁμοιότης 51,1 00,31 

ὁμοίωμα coni. εἰχών 00,23. 24 

ὁμολογεῖν pass. 47,6 58,18 81,29. 30 90,27 

91,8 

ὁμιωνυμία 88,19. 20 

ὁμώνυμος 87,23. 31 89,2 94,8 

ὄνομα. ϑέσει xai συνϑήχῃ τὰ 6., οὐκ ἀνάγχῃ 

τινί 60,18 χοινόν 87,22. 23 

ὀνοματῴδης λόγος expl. 66,16 sq. 

ὀρϑή (γωνία) 51,8.25 52,10. 11 68,24 sq. 

69,8. 9 

optCerv (tov χρόνον) 75,1 78,5 med. opp. 

ἀποδειχνύναι 58,19.20 59,17 67,12 sq. 

Opp. 4 ἐπαγωγή 58,22 sq. 

27 59,31 60,7 82,13 al. 
δριστός ibid. 

οὐσία 613 

Optgpdc. τὰ ἀπὸ τοῦ ὁ. διαλεχτιχὰ προβλή- 

pata 48,0 sq. def. 57,4. ὃ sq. 80,24 

λόγος ἕν xa ἑνὸς δηλῶν 68,8 οἱ ὁ. 
χαϑόλου χαταφατιχοί opp. οἱ συλλογισμοί 

52,6 ὅτι μὴ οἷόν τε τοῦ αὐτοῦ ἐπιστήμην 

6. 53,3 sq. 

ἡ δι᾿ ὁρισμοῦ γνῶσις 

ἔχειν Ot ἀποδείξεως ual δι᾽ 

ef. 51,17 sq. 68,11. 12 

ἐπιστημονιχή 03,8 cf.84,15 ὅτι 
ὁρισμοῦ ἀπόδειξιν γενέσϑαι 09,18sq. οἵ, 51,16 

τῆς οὐσίας, ἀρχὴ ἀποδείξεως 53.22 

ἀδήνατον 

δεῖξις 
μ >, 7 ͵ I ‘ e . Μ ὅτι οὐχ οἷόν τέ ἐστι τὸν ὁ. δεῖξαι, οὔτε 
δι᾿ ἀποδείξεως χαὶ συλλογισμοῦ οὔτε δι᾽ 

ἐπαγωγῆς οὔτε δι᾽ αἰσϑήσεως 58,16 sq. 

οὐδενὸς ὁρισμὸς τὸ εἶναι ὅ9,12 54. μιᾶς 

ibid. 16 ὅτι 
ἔστιν ὁρισμὸν ἀποδεῖξαι δι᾿ δρισμοῦ 61,11 sq. 

φύσεώς ἐστι δηλωτιχός 

τοῦ μὲν ὡς συμπεράσματος ὁ. ἔστιν (ἀπόδειξις), 

τοῦ δ᾽ ὡς ἀποδείξεως οὐχ ἔστιν 61,29 56. 

οἱ τῆς ἀποδείξεως διαφέρουσι ϑέσει ibid. 31 

68,10 sq. 79,23 

τὸ χρήσιμον πρὸς τὴν 

82,23 sq. 87,15. 16 

τῶν γενῶν ὁ. ibid. 17 sq. ἀπὸ τῶν εἰδῶν 

xen τὴν τρῶν ποιξσαι 88,2] 

γάρ ἐστιν ὁ. ὁ μὴ σἀάφὴς λόγος ibid. 25.26 

τῆς διαιρετιχῆς μεϑόδο" 

εὕρεσιν τοῦ ὁ. 

πῶς εὑρήσομεν τὸν 

ῷ ἢ 
τῶν O. 

οὐ δεῖ πειρᾶσϑαι ὁμωνύμου τινὸς ὁρισμὸν 
ἀποδιδόναι 89,2 

: λόγος ὅ0,8 μέϑοδος 81,32 πραγ- 

ματεία 99,9 ἡ δριστικχή 53,14 59,2 

ὅρος 76,14.15 logice ot τρεῖς ὅροι τοῦ συλλο- 

γισμοῦ 78,26 cf. 58,8 79,21 i. q. ὁρισμός 

80,1 86,10 94,26 
> Η͂ aw 
ὧν μὲν. -- ED 

ὁριστιχός 

ΞᾺΡ ee 
ὧν δέ 79,3. 4 

53,14 

ὅς. ἐφ᾽ 
ὅσον ἐπὶ τῷ χρόνῳ 11,11 sim. 

ὁστισοῦν 89,8 

ὀστοῦν 89,27 

ὅταν 6. optat. 64,23 

ὅτι initio interpretationis 47,5. 12 

49,12.16 51,4 52,5. 13 53,3. 18 al. 

οὐϑείς 77,25 

οὐσία categor. 97,25 98,13 

47,18 

εἶναι O7,0 coni. τὸ τί ἐστι 53,21 sq. 

33,26 ef. 66,13 

κατηγορουμένων, TOD 

80,10 

ἐχ τῆς οὐσίας... 

64,26 

βεβηχὸς οὐσίας χατηγορῶν 67,3 

ec. indic. 66,6 00,21 

48,20 

coni. ὕπαρξις 

i. 4. ὕπαρξις 48.24.25 coni. τὸ 

Σ 
ἐχ τῶν ἐν τῷ τί ἐστι 

> 
υτέστι τῶν ἐν τῇ οὐσίχ 

coni. 6 ὁρισμός 59,9 - ὅταν ἡ μὲν 

. μηδέπω δ᾽ ὁρισμὸς 7 
opp. συμβεβηχότα 62,28 ὁ συμ- 

ἐκ τῆς 

οὐσίας καὶ ἀπὸ τῶν xzad αὑτὸ ὑπαρχόντων 

63,19 sq. λόγος τὴν οὐσίαν δηλῶν opp. 



014 ὀφείλειν 

ταὐτὸν τῷ ὀνόματι σημαίνων 60,18 ὁλό- 

χληρος 61,27 
82,19 τὰ κατ᾽ οὐσίαν καὶ διαφορὰν 

εἰδηποιὸν διχφέροντα 8ῦ.8. 11 

ὀφείλειν ὁ. infin. 62,6 89,28. 24 87,7 

ὄψις (ἢ αἰσϑανομένη) 02,13 

τὴν οὐσίαν συμπληροῖ τοῦ 

γένους 

[1άϑος 49,7 κατὰ τὴν αἴσϑησιν, ἀπὸ τῶν 

αἰσϑητῶν 00,13 01,32 

πάντῃ 61,7 

πάντως © 73,28 74,12..16 75,1. 16 77,24 

79,14 al. 

παραβολή. διὰ παραβολῆς δείκνυσιν 56,30 

παράδειγμα. 50,8 51,8 63,15.19 84,3 

93,6. 7 
παραδειγματιχός 63,28 
παραδιδόναι tradere, docere 80,7 89,3. 15 

παραιτεῖσθαι respuere 67,3 

παρακολουϑεῖν logice 88,2 93,24 

i. q. ἀντιστρέφειν 94,13 

expl. 

παραλαμβάνειν εἰς δεῖξιν 50,38 ἐν τῷ 

δρισυιῷ 83,24 86,7 

παραλείπειν 56,17 pass. 64,27 83,23 sq. 

παραλλήλου 82,9 

éx τῶν αἰσϑητῶν παραρρεόντων 

παράλληλος. ἐχ 

παραρρεῖν. 

01,21 
παρασχευή (τῶν λίϑων) 78,22. 23 

παράταξις τοῦ παντὸς στρατοπέδου 01,30 

παρατιϑέναι med. παράδειγμα et sim. 50,8 

51,8 63,28 70,3 81,2 93,6. 16 
παρέρχεσϑαι. ἐπὶ tod παρεληλυϑότος χρόνου 

74,23 

maptévat 87,8 

Beeler ayer fere i. q. δηλοῦν 76,2 

πεζός 56,16. 18 61,27 65,17 81,19 93,11 

98,14 

πέμπτον σῶμα 15,26 

πέρας χρόνου 76,3 sq. 

περιέχειν pass. ἐν 63,28 

τς ἡέρύου Τὴ logice 80,9 

πεῤέληψις 01,4. plur. ibid. 25 

περιττεύειν Opp. ἐνδεῖν 86,19 

de ἐχ περιττοῦ 63,25 

epittwpa ὑλικόν 72,7 

Fa ρβαουμ: ἢ τοῦ πέμπτου σώματος ἀΐδιος 

Te 79,26 

πέττειν. διὰ th χειμῶνος μᾶλλον πέττομεν:; 

90,14 
, PASS ς a = 

πη] ἡ. διὰ τί αἱ π. τοῦ χειμῶνος ϑερμότεραι; 

90,15 

I INDEX 

πήγνυσϑαι τὸ ὑγρόν 99,19.26 πεπηγυῖα 01,2 

πῆξις τοῦ ὑγροῦ 90,2] 

πήρωμα 72,6 

Tee am EN 84,19 

πίπτειν ἔξω τινός logice 96,25 

ί πίστιν ἔχειν τινός 60,19 

πιστοῦν med. ἀπό 50,23 διά 58,22 ἐχ 82,9 

πλατύφυλλος 95,18 sq. 
πλεοναχῶς ἀκούειν, λέγεσθαι 66,12. 14 

expl. 98,4 sq. 

πλησίον ὄντες 63,10 
ποιητιχὸν αἴτιον 68,14 09,11 71,10 

ποιητός Cconi. 01,8 ἁπλῶς opp. 

ἡμῖν ibid. 9 

πολύπους 56,18 

πολύς. ὡς ἐπὶ τὸ πολύ Opp. ἀεί 79,3 ἐπὶ 

πλέον logice 80,14 sq. 81,22. 27 83,9 96 

25 97,1. 21 al. 
πορρωτέρω τοῦ εἰδέναι 63,7 

γενητός 

ποσαχῶς 66,9 

πρᾶγμα plur. coni. ἔργα 78,9 

μένον, προχείμενον, δεικνύμενον, ὁριστόν) 

xp. 48,14.25 49,20 57,21 60,154. 62,25 54. 

65,16. 11 66,13 69,17 al. opp. τὸ συμπέ- 

ρασμα 64,4 76,27 93,13. 14 94,18 opp. 

ὄνομα 87,24 

πραγματεία ὁριστιχκή 

τὸ (ὑποκχεί- 

99,9 

πραγματεύεσθαι περί τι 90,1. ὃ 

πρακτικός (Opp. ϑεωρητιχός) νοῦς 02,23 sq. 

προβάλλειν προβλήματα 89,10 pass. ibid. 16 

πρόβλημα det καϑόλου ἐστίν 92,16 sq. τὰ 

διαλεχτιχὰ πρ. 48,4 

προγενής compar. 77,6 

προγινώσχειν pass. τινός 62,20 

προδειχνύναι pass. 61,12 

πρόδηλος 58,26 
προέρχεσϑαι. προελθών 51,16 

προηγουμένως 99,12 

προϊέναι χατὰ τὴν διαίρεσιν 88,2] ἐπ᾿ 

ἄπειρον 99,27 προϊὼν δηλώσει 89,12 

προχεῖσϑαι. τὸ προχείμενον (πρᾶγμα) 62,17 

65,16. 17 70,27 80,18 82,3. 25.27 al. 

πρόοδος logice ἀπό 01,25 

πρός. 

προηγεῖσθαι 88,23 

ἅμα τῇ φύσει ὡς πρός τι 18,19 

προσαποδειχνύναι 53,13 

προσεχὴς αἰτία 69,1. 21 τὸ τ 

76,31 95,8. 19 98.29.56: 

ἑκάστῳ γένει διαφοραί 83,25, 26 sq. comp. 

4,28 προσεχῶς εἰδέναι coni. ἀχριβῶς 63,8 

προσῆκον coni. δέον 70,17. 18 

πρόσϑεσις 48,24 

πρ. αἴτιον, μέσον 

οἰχεῖαι χαὶ πρ. 



VERBORUM 

προσϑήχη 02,18..19 
προσχεῖσθαι 73,13 85,7 

προσλαμβάνειν (e coniect.) 58,12 

twt d7,11 

προστιϑέναι 48,17 49,27 51,22 54,17 62,18 

64,2 al. τὸ προστεϑειμένον 66,16 

προσχρῆσϑαι 61,16 85,14 

πρότασις 58,8.10 μία opp. εἷς λόγος 67,4 
προτιϑέναι med. 58,25 62,11 66,10 

προὔπάρχειν 99,23. 28 

πρῶτος compar. 83,14 

μέσου 96,14 

πτὴν ὅς (e coniect.) 56,17 81,19 86,2 93,11 
πυχνὸν ἀναπνέομεν 90,14 

pass. 

πρώτως Opp. διὰ 

, 

πυκνός. 

Σαφήνεια 89,3 

σελήνη (ἐχλείπει) 49,0. 1 

σημαίνειν. τὸ σημαινόμενον ὑπό 60,20 

χατὰ τοῦτο τὸ σ. 69,5 τινός ibid. 8. 80,1 

σημαντιχός 62,6 

σημεῖον dist. συμβεβηκός 93,20. 24 94,5 

97,27 

σηπία 89,28 

σήπιον 89,25. 28 

χυπεύς 55,30 

eaause Ol. 21. 23 

ibid. 25 

στερητιχός (συλλογισμοῦ 52,7 

στιγμή 80,13 ἐχ στιγμῶν οὐχ οἷόν τε συνεχὲς 

γενέσθαι 76,9 

στοιχεῖον. τὸ δεδειγμένον ἐπὶ τῶν στ. αὐτῶν 

55,12 
στοχαστιχός. at στ. τῶν τεχνῶν 72,28. 24 

συγχρῆσϑαι εἰς 61,12 

συγχρονεῖν 75,9 

σύγχρονος 14,9 

συγχωρεῖν ο. inf. 62,3 τινί 99,22 pass. 55,25 

συλλαμβάνειν pass. μετὰ τῶν διαφορῶν 87,4 

συλλογίξεσϑαι coni. opp. 

δρίζεσϑαι 58,18 

συλλογισμός (opp. διαίρεσις) 55,19 58,8 

78,27 79,21 ἐν δευτέρῳ, τρίτῳ σχήματι 

52,6 δειχνύναι διὰ συλλογισμοῦ, σολλογισμῷ 

51,17 52,5 55,17 56,8 coni. δι᾿ ἀποδείξεως 

opp. δι᾽ ἐπαγωγῆς, δι΄ αἰσϑήσεως 58,17 
ὑποϑετιχός 57,6 ὅτι μὴ ὑπόϑεσις ἐν τῷ 

σ. δεόντως λαμβάνεται ibid. 16.17 

συλλογιστικχός (ἀρχαί) 19,16 συλλογιστικῶς 
δειχνύναι 82,28 

συμβαίνειν. τὸ συμβεβηκός 49,5. 6. 21 54,4 

σ 

σ plur. (coni. περιλήψεις) 

3 > U 
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615 συνυπάρχειν 

67,3 81,16 χαὶ κατὰ τὰ σ. μυρίαι διαφοραὶ 

ἐν τοῖς ὁμοειδέσιν 85,9 τὰ ἀπὸ τοῦ σ. διαλε- 

χτιχὰ προβλήυατα 48,0 ἐναντίωσις κατὰ τὴν 

ὕλην ἣ κατά τι σ. opp. χατ᾽ εἶδος 56,15 

ἡ ἀπὸ συμβεβηχότων γνῶσις 62,28 69,1.17 

66,26 διά τινος σ. opp. 6° αἰτίου. 64,8 

dist. σημεῖον 93,20. 21. 324 94,5 97,27 
συμπέρασμια (ἐξ ἀνάγκης δεῖ ἕπεσϑαι) 55,26 

58.8 opp. τὸ πρᾶγμα. 04,4 76,27. 28 

93,12 94,19 
συμπλέχειν pass. τινί 59,1 ἐν τοῖς συμ- 

πεπλεγμιένοις opp. ἐν τοῖς ἁπλοῖς 47,19 

συμπληροῦν ὁρισμόν, οὐσίαν 82,15. 19 

συμπλοκή logice 74,14 

συμφωνία ὀξέος καὶ βαρέος 50,12 

συνάγειν ἐν πρώτῳ σχήματι 81,9 δι᾿ ἐνδόξων 
62,10 δὲ αἰτίου 91,12 ] 

αἰτίων te χαὶ μέσων 97,22 

διὰ πλειόνων 

συναγωγὴ τῶν ὁμοίων. προβλημάτων YO,8 

logice τῶν ἄχρων 76,26 

συναίσθησις τοῦ χαϑόλου 01,27 

συναναφέρειν 00,23 

συνάπτειν ὡς ἕνα λόγον 01.9 τί τινι 75,10 

87,19 

σύνδεσμος 63,25 εἷς συνδέσμῳ 67,1. 6 

GuvGtatpety pass. κατὰ τοὺς χρόνους 73,18 

συνείρειν 67,14 intrans. αἰτία τοῦ τὴν 

γένεσιν συνείρειν 75,26 76,21 

συνέχεια 19,22 τῆς τῶν γενῶν διαιρέσεως 87,2 

συνεχής (τινί) 75,28 sq. 17,15. 29. 80 ᾿οὐδὲν 

σ. ἐξ ἀδιαιρέτων 76,8 οὐχ οἷόν τε συνὲχὲς 

εἶναι διαιρετὸν ἀδιαιρέτῳ " συνεχῆ γὰρ ταῦτα 

ὧν χοινὸς ὅρος ibid. 14 dist. τὰ ἐχόμενα, 

τὰ ἐφεξῆς ibid. 19 opp. ἐφεξῆς ibid. 24 

σ. ἀπόδειξις expl. 67,19 sq. 

σύνϑεσις (τοῦ ὁρισμοῦ) 56,6. 13 83,7.9 τῶν 

διαφορῶν 85,23 xata σύνϑεσιν 08,0 

σύνϑετος Opp. ἁπλοῦς 68,8. 

συν ήκη. ϑέσει καὶ συνϑήχκῃ opp.. ἀνάγκῃ 

τινί 60,17 

συνιστάναι (coni. δειχνύναι) ὅτι 

med. coni. γίνεσϑαι 00,5. 6 ἐν τοῖς φύσει 

γινομένοις τε χαὶ συνεστῶσι 71,21 

συντελεῖν πρός 69,2, 18 89.8 99,11 

συντιϑέναι 86,11 τὸν ὁρισμόν 56,29 χάτω- 

ὃεν opp. ἄνωϑεν διαιρουμένους 88,10 

προβλήματα 89,9. 10. pass. 86,19 ἐκ 56,9 

80,29: 82,24 τινί 83,6. 11 86,2. (συντεϑει- 

μένων) 29 

συνυπάρχειν (τινί, ἀλλήλοις) 74,2: sq. τῆ, 

17. 18 76,31 90,23 91,1 sq. 



616 σύστασις 

wy coni. γένεσις) 99,11 

TENOYV, σχῆμα πρῶτον, δεῦ τρίτον 52,7 67, 

19 sq. 81,9 

σχιζόπτερος 86,1.2 

75,26 σῶμα πέμπτον 

Τάξις στρατοπέδου 01,29 coni. ἀχολουϑία 

67,20 
ἐφεξῆς γινομένοις 

λαμβανομένων 

ἐν τοῖς κυρίως αἰτίοις, ἐν τοῖς 

18,12. 18 τῶν ἐν τῷ 
89,18. 22 ἕξει 

ταύτην τὴν τ. τὰ μέσα πρὸς ἄλληλα 98,10 

Opts 

natnyopoupéevwy τάξιν ἔχει ibid. 13 χατὰ 

τάξιν 87,6 

τάττειν pass. 86,22 

ταυτότης 88,13 00,31 χατ᾽ ἀναλογίαν 89,92 

τέλειος 00,7 

τελιχὸν αἴτιον 68,14 69,11 71,9 sq. 

τέλος coni. οὗ ἕνεχα 69,27 

pee uvety logice εἰς 56,17 8a, 11 

τετραχῶς 68,4. 14 

Aa τέχνης ἀρχή O1,9 opp. 

ibid. 15 sq. at στοχαστιχαί 72,23 sq 

τὰ κατὰ τέχνην γινόμενα 71,26 72,20 79,12 

. $2,22.27 

17,6 

pass. 

τ , 

ἐπιστη μὴ 

τεχνίτης. “ATA τὴν βούλησιν τοῦ τ 

τιϑέναι (coni. λαμβάνειν) 55.20. 25 

78,27 seq. πῶς 92,1. 11 

ΠΡῸΣ compar. 00,6 

ὅτε post partic. 47,16 

1a¢ 81,22 sq. 

ingen 51,9. 12. 13.24 52,9. 11 66,20 

οπικχός (ὄνομα) 89,4 

τυγχάνειν. ἄν οὕτω τύχῃ 84,26 

‘Yyeta 70,2 sq. 

ὑγιαίνειν 69,21 sq. 

ὑγιής logice 53,24 (ἀχολουϑία) 

(λόγος) 85,1. 6 

ὅλη opp. εἴδος 71,19 00,7 

τὴν ὕλην ἢ κατά τι συυβεβηχός Opp. κατ᾽ 

79,3. 11 

ἐναντίωσις κατὰ 

εἶδος 56,15 ἡ ὡς ὕλη αἰτία 68,23. 26 

69,4. 11.15 ἀρχὴ ὕλης λόγον ἐπέχουσα 

00,4 τοῦ συμπεράσματος opp. ἡ χυρίως 

λεγομένη 69,16 ἔστιν 561]. 

λογισμός 02,29. coni. αἱ προτάσεις 55,13 

plur. 68,28 

ὑλικός: αἴτιον, αἰτία. 68,14 69,10 71,16 sq. 

περίττωμα 72,7 

τὴν ὕ., περὶ ἣν 

I INDEX 

ὑπάγειν pass. logice τινί 48,5 

ὑπάλληλος 84,11 

ὕπαρξίς τινος (coni. οὐσία) 47,13 48,13 62,27 

63,2 65,22 79,25 80,2 95,2 98)4 ἢν 
ὑπάρξει ἐστίν 59,327 

ὑπάρχειν τινί 47,15 sq. 50,16. 10. 53,29 

63,3 64,9 al. τὸ τούτῳ ὑπάρχον opp. τὸ 

ὑποχείμενον 94,17 opp. zat? αὑτὸ εἶναι 

49,25 cf. 50,4.8 ἐν ἄλλοις 50,7 χαϑ᾽ 

αὑτό 63,5 64,18. (τινί) 21 94,3 ἐν τῇ οὐσίᾳ 

τινί 63,13 

ὑπὲρ τοῦ c. inf. 62,5 

ὑπερβαίνειν logice 56,18 87,7 

80,14. 15 

ὑποβάλλειν. 

00,4 

ὑπογράφειν 81,32 87,28 89,16 

ὑποδιαίρεσις 90,17 

ὑπόϑεσις 57,16 ἐξ ὑποϑέσεως ibid. 2 expl. 

ibid. ὃ sq. ἀναγκαῖον 73,25 

ὑποϑετιχός (συλλογισμός) 57,6 ὑποϑετιχῶς 

etxvovat ibid. 25. 26 

ὑποχεῖσθαι. τὸ ὑποχείμενον (περὶ οὗ 

εἰς 50,23 

τὸ γένος 

ὡς δύναμίς τις ὑποβεβλημένη 

ζητεῖ) 

47,6 49,21 (πρᾶγμα) 48,25 opp. τὸ χατη- 

γορούμενον 67,2 95,6 opp. 

ὑπάρχον 94,16 τὸ ἔσχατον (xat) ὑποκεί- 

μενον 98.239, 28 ὅρος opp. 6 χατηγοροῦ- 

μενος 95,1 sq. 

ὑπόληψις ἄνευ ἀποδείξεως 02,28 

ὑπόλοιπος 64,21. 27 

ὑπομιμνήσκειν 62,12. 17 

υς 89,28 

ὑποτιϑέναι med. 57,6. 7. (coni. λαμβάνειν) 

8. (opp. ἀποδεικνύναι) 10 77,2 

ὑποφέρειν 91,20. 21 

τὸ τούτῳ 

ὑπόπο 

Φανερός. ἐκ τῶν πολλάχις τῇ αἰσϑήσει 

φανερῶν 51,1 

φαντασία dist. μνήμη def. 00,17 sq. τὰ 

Ἱενῶν μὲν φαντασίαν ἔχοντα οὐχ ὄντα δὲ 

γένη 87,21 

φανταστιχός (ψυχή) 00,20 

φανταστός def. 00,19 

φέρειν. φέρε εἰπεῖν 75,23 

φϑάνειν. τῶν φϑασάντων 75,15 

εἰρηχέναι 81,217 εἰρηχώς 94,20 
φυλάττειν (66) observare 86,8 conservare τὸ 

αἴσϑημα et sim. 00.9. 11 01,31 

φυλλορροεῖν 95,18 sq. 

φϑάνει 



VERBORUM 

φυσιχὴ αἰτία 75,25 ἐπιστήμη 01,14 

φύσις. διττὴ ἡ φ.) δύο αἱ φύσεις 71,21. 29 

opp. διάνοια 72,16 μία φύσις (coni. γένος) 

59,15. 16 67,4 φύσει πρότερον 47,5 τὰ 

χατὰ φύσιν, U,19. 21 

12,12. 13 79,9 

φωτίζειν 71,27 

φύσει γινόμενα 

Χάρις. αὐτοῦ χάριν et sim. 50,3 10,27 

11.1 72,8 73,4 ° 

Ψυχή 611 

χιών 49,4. ὃ 02,13 sq. 
χρήσιμος 89.20 πρός τι 82,22 86,6 τὸ 

ἀπ᾿ αὐτῆς πρὸς τοὺς ὁρισμοὺς yp. 87,16 
plur. 76,7 

χωρίζειν pass. logice 58,7 84,9. 11 

χωρίς. τίνα x. 76,20 7. ἀποδείξεως 53,6 

54,25. 27 

χρόνος 75,28 sq. 

Ψυχή 00,10 sq. δύναμις τῆς Ψ. 99,18 01,31 

ἴδιον τῆς λογικῆς Ψ. 03,3 

Comment. Arist. ΧΠῚ 3. Anon. in Anal. Post. 11. 40) 



IINDEX NOMIND M 

Δριστοτέλης. λογιχὸν συλλογισμὸν τὸν μὴ περὶ τὴν συναγωγὴν τῶν ὁμοίων προβλη- 

ἀποδειχτιχὸν ἀλλὰ διαλεχτιχόν τε χαὶ δι᾽ μάτων. ἀλλ᾽ ἐχεῖνος μὲν ἱστορεῖ ἐν ἐχείνοις 

ἐνδόξων συνάγοντα εἴωϑε λέγειν 62.10 τίνα ὅμοια ἀλλήλοις ἐστὶ τῶν προβλημάτων 

ἔστι δ᾽ αὐτῷ πολλὰ βιβλία τοιούτων προβλη- 90,1 

μάτων 89,15 Καλλίας exemplum 02,8 sq. 
Εὔδημος 84,17 v. Σπεύσιππος Κένταυρος 48,12 sq. 

Εὐχλείδης. δέδειχται δὲ τοῦτο (τὸ τὴν ἐν Σπεύσιππος. Σπευσίππου ταύτην τὴν δόξαν 

ἡμικυχλίῳ γωνίαν ὀρϑὴν εἶναι) ἐν τῷ τρίτῳ Εὔδημος εἶναι λέγει τὴν ὅτι ὁρίσασϑαι 

τῶν Εὐχλείδου Στοιχείων 68,25 ἀδύνατόν ἐστί τι τῶν ὄντων μὴ πάντα τὰ 

Θεόφραστος. xat Θ. δὲ ἐπραγματεύσατο ὄντα εἰδότα 84,17 

Ti ΤΟ CAMA SO serial a 

[ept epunvetas c. 11 p. 2035 . 55,30 ΠΡ. 96 P21. So. δὴ 

Anal. Post. 14 p.73>26 sq. - - 84 17 ρθη 2 aaah 

Sop. (oP 21 sq. Ὧι} Ρ- 99.9.4. 225. 9420 

We ps 0A = 2 Ὁ p Δ: te ieee 

5 p- 9022 sq... =: 2 53,20 p: 99:42). 22% . 9421 

Ap: 91212 sq. 5 6110 19:0 10046) See 02.2 

6 p. 92429 sq. . . 55,31 Φύσιχα Β' 9. ρ' loo S4isq. eo ee 

SO pavaed Shae 9.98 Esqq. (ἐν τοῖς τελευταίοις 

8.5» ϑδθεη ν΄ 082] τέτρασι λόγοις τῆς Φυσιχῆς 

Ὁ- 9 biG sq... 645% dxpoudews)-& = . . =<) 978 

Hep.) 942 20isq. > - 09,21 H 8 p. 261 5 27 sq. 

12 p. 95210sq. - 90,23 75,24.25 76,5 

Ρ., 96415... 81,8 Μετὰ τὰ pos, % 10a τσ cote 
13 p. 96b15sq.. . 87,27 



ΡΟΝ DA ET COR KIG EN DA 

ἌΝ ΟΝ li YT PRIOR. COMMENTARIO PHILOPONEO 

47,16 i, oav cf: B 156,22 

. 66,3 1. διότι 

p. 67,2 ποῖ conicio 

p. 69,36 συνάγοντας ἤδη τὰ scribere malim 

p. 243,25. 26 quae scripsi, coniecit Prantl Gesch. d. Log. im Abendl. 1 380 n. 60 

p. 212,5 ἐν τῇ ᾿Αποδειχτικῇ conicio, scil. p. 8341 sq. ef. B 285,17 sq. 244,4. 5 

Ρ. 392,4 1. ὅτι ἐστὶν ὁ ex Eseur. M-LI-10 

p. 396,5 1. ἢ || n. 10 Yt] 1. Ut || 28 1. εἰ © ἡ ἀποφατιχὴ ἡ ex Escur. O-III-10 
Ρ. 481,7 1. ἀποδειχνύντες 

ANNE OST: ΟΝ ΤΑ LO PHL OP ONE 

» 13 1. ENUSTASION 

. 2,5 n. adde δὲ T: post 6 διδάσχει colloc. RUVa 

. 10,29 1. ἀπόφασις ἐπὶ 

. 18,30 χαϑολιχωτέρων τινῶν conicio 

. 16,22 n. adde μὲν seripsi: μέντοι libri 

form. dele 9 

. 20 in summa pagina 1. >7.9 || 15 1. ταῦτα χαὶ τοῖς πολλοῖς τῆς ἀποδείξεως 

et in notis τῆς ἀποδείξεως χαὶ τοῖς πολλοῖς ταῦτα a 

. 22,20 n. adde: post συμπέρασμα add. ὃν R || καὶ primum ἃ Arist.: om. RU V 

. 24,20. 23 1. ἀποδειχτῶν — ἀποδειχτὰ, quae exhibet M-I[-14 ef. vol. XXI 1 

p- XVII 25. 28 

δ 26,5 Il. ζῳδιαχοῦ 

. 86,17 χοινὰ conicio 

. 47,29 1. δεχάδες 

. 56,27 1. ἄνϑρωπος 

. 66,18 1. ἀλλὰ 

. 107,1.2 1. ἀποδείξεως 

. 128,28 ἐφ᾽ conicio cf. p. 60,28 120,21 

. 125,27 1. αἰσϑήσεως 

. 150,28 n. 1. Πλάτων] Sophist. ὁ. 16 p. 229 B 

. 153,12 dele δοχεῖ βέλτιον cf. p. 240,6 

5 Ase esi τὸ 1 Ὁ 9 

. 187,25 1. ἀπόφασις. 

. 238,27 1. ἐστιν οὐσίας 



6: 0 ADDENDA ET CORRIGENDA 

. 943,7.8 n. 1. ἐν τῷ Lepi v.] 

. 265,1 1. τὸ σχημα 

. 297,11.12 1. εὐ-ϑείαις 

. 805,4 n. 1. ὃ zal] τὸ R 

. 331,9 π. adde μὲν οὖν ἐν a 

. 332,12 n. post ὅτι adde ἡ 

. 333,6 post μέσου adde ὅρου itemque in notis 

31 
oo |. κατηγοριχός 

5 deie zat prius, quod om. etiam Z 5 

OS ὦ oo res .-Ο " Θ᾽: ὡς 

1 . 384,10. 11 τι. adde Phys. B 9 ef. vol. XXI1 p. 154,10 

. 386,10 yap conicio 

. 439,16 ἀεὶ habet Mosq. 

28 1]. ἀρχοειδέστερα 

29 1. λογισμὸς, quod exhibent Mosq. et Ζ 

. 440,2 post ὥσπερ adde e Mosq. ἀρχὴ. dele (ἄλλη ἀρχὴ, 
9 post 7 adde μὲν 6 Z Arist. 

. 45846 post A 92,9.10 adde cf. B 301,26 sq. 

. 464 post δεῖνα A adde 33,13 sq. 

. 478451 dele ἐπὶ tod ἵνα A 460,6 
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